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วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง
ปราสาททอง หรือ ปราสาทคินคาคุจิ จากการ์ตนู เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิ คคิวซัง
ทะเลสาบฮามานะโกะหรือ ทะเลสาบปลาไหล แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ท่ีสดุ
ไร่สตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อ และสามารถเด็ดชิมจากต้นด้วยตัวเอง
ช้อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิ ต ซาคาเอะ / โกเทมบะ เอาท์เล็ท / ชินจูกุ / โอไดบะ / ฮาราจูกุ
ฟู จิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟู จิ

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทีเ่ ป็ นทองสัมฤทธิ์ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ทสี่ ุดในโตเกียว

กาหนดการเดิ นทาง
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
วันที่หนึ่ ง กรุงเทพฯ – สนามบิ นคันไซ
20.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอานวยความสะดวก*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์
เช็คอิ นปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตื อนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนัน้
ผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***
23.15น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัวโมง...เวลาท้
่
องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
วันที่สอง คันไซ – เกียวโต – วัดคิ โยมิ สึ – ปราสาททองคิ นคาคุจิ – ช้อปปิ้ งซาคาเอะ – นาโกย่า
06.25น. เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ ปุ่นดิ นแดนอาทิ ตย์อุทยั ...ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้า
เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระนาท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ป่ นุ ทีเ่ คยรุ่งโรจน์
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มากว่า 1,000 ปี ...เพื่อนาท่านเดินทางสู่ วัดคิ โยมิ สึ วัดทีส่ ร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตัง้ ตระหง่านอยู่
บนเนินเขาสูง...แล้วนาท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ที่
น้า3สายทีเ่ ชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็ นสิรมิ งคลในด้านความร่ารวย,ความมีช่อื เสียงและมีสุขภาพ
ดีในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้เห็นภาพทีส่ วยงามของหิมะซึง่ ติดปกคลุมอยู่ตามกิง่ ก้านของต้นไม้และหลังคา
ของระเบียงใหญ่ช่างเป็ นบรรยากาศสวยงามทีน่ ่าประทับใจอิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพทิวทัศน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือ ที่เ รียกว่า ปราสาทคิ นคาคุจิ...ร่วมย้อ นราลึกถึงท่านโชกุ น
จากการ์ตูนเรื่องดังเณรน้ อยเจ้าปัญญา - อิ คคิ วซัง...อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมความงามของตัวปราสาทสี
ทองกลางน้ า ทีจ่ ะยิง่ เป็ นประกายสวยงามยิง่ ขึน้ เมื่ออยู่ท่ามกลางหิมะในบรรยากาศของฤดูหนาว พร้อม
ดื่มด่ากับความสะอาดใสของ สระน้ า เคียวโคะจิ ทีส่ ามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
กลายเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต....อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็ นที่
ระลึก....นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชไปยังเมือง นาโกย่า เมืองใหญ่อนั ดับ 3 รองจากโอซาก้าที่เจริญไป
ด้ว ยแหล่ งธุ รกิจและโรงงานอุต สาหกรรมท่านเดินทางสู่ ย่ านซาคาเอะซึ่งเป็ นย่านช้อ ปปิ้ งและแหล่ ง
บันเทิงยามราตรี จะมีส ินค้า แบรนด์เ นมจากทัวทุ
่ กมุมโลกมาวางขายที่ถ นนสายนี้ นอกจากนัน้ ยังมี
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารทีบ่ ่งบอกถึงความมีระดับซึง่ มีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย...นอกจากนี้ยงั
มีจดุ ชมวิวทีท่ ่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือทีต่ กึ ทีวขี องนาโกย่า
(ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่ าน)ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มอี ายุเก่าแก่มากกว่า...อิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อ ย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตาม
อัธยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆในย่านซาคาเอะ **
ทีพ่ กั : NAGOYA SAKAE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม นาโกย่า – ทะเลสาบปลาไหล – ไร่สตอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้ งโกเทมบะ เอาท์เล็ท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นาท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะโกะหรือ
ทะเลสาบปลาไหล แหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ...เชิญท่านชมพร้อมบันทึกภาพความงามของ
ทัศ นียภาพอันกว้างไกลสุ ดสายตาจากจุดชมวิว (ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม)...นาท่านไป
เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซือ้ สตรอเบอร์ร่ี ไร่สตรอเบอร์รี่ ของชาวญี่ป่ นุ ทีม่ กี ารปลูกอย่างพิถพี ถิ นั
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และได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ ตอน ทาให้ผลของสตรอเบอร์รน่ี นั ้ มีขนาดใหญ่ สีแดงสด
และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ...ท่านจะได้ชมถึงวิธกี ารเก็บสตรอเบอร์ร่แี ละที่สาคัญคือท่าน
สามารถชิมสตรอเบอร์รใ่ี นไร่น้ไี ด้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้ าสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้
ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ทีเ่ ชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานคร
โตเกียว ให้ท่า นได้อิส ระกับการเลือ กซื้อ เลือ กชมสินค้าที่ได้ร วบรวมกว่า 165แบรนด์ดงั ไม่ว่ าจะเป็ น
Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และ
อีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion
ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น...นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆอย่าง
รองเท้า กระเป๋ า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ของทุกชิน้ เป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ทีร่ วมไว้ใน
พืน้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ป่ นุ โดยเฉพาะให้ท่า นได้อสิ ระช้อป
ปิ้ งกันตามอัธยาศัย...สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั พร้อมทัง้ อาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการลองอาบโอนเซ็น(Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญป่ี ่ นุ และพักผ่อนอย่างเต็มอิม่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ ให้ท่านได้ลม้ิ รสปูน้ าเย็นแห่งเกาะฮอกไกโดซึง่ ได้รบั การ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ป่ ุนว่าเป็ นปูน้ าเย็นทีเ่ นื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อทีน่ ุ่ มน่ ารับประทาน
ให้ท่านได้อมิ่ อร่อย “แบบไม่อนั ้ !!!”
ทีพ่ กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/โอนเซ็น(Onsen)
น้ าแร่ส ไตล์ญ่ปี ่ ุนให้ท่านได้พ กั ผ่ อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ป่ ุนเชื่อ ว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่ ว ยเรื่อ ง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
อิ ซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – ชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ (หรือ โอชิ โนะฮัค
ไค) – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)...นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ ความสนุ กสนานที่
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท(Fuji Ten Snow Resort) ลานสกีและทีพ่ กั ที่ตงั ้ อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจ.ิ ..ท่านจะได้
สัมผัสกับ หิ มะ ที่ตกในช่วงปี ใหม่...หากมีเวลาพออิสระให้ท่าน ได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ
ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุ กกับ สโนว์บอร์ด หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ นัง่ เลื่อนหิ มะที่
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ท่ า นจะสามารถนั ง่ ดื่ม ด่ า กับ ทัศ นี ย์ภ าพที่ถู ก ปกคลุ ม ด้ ว ยหิม ะที่ดู แ ล้ ว สะอาดตายิ่ง นั ก (มี Slade
ให้บริ การ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์ และชุดสาหรับเล่นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

(กรุป๊ เดิ นทางวันที่ 08-13, 22-27 ก.พ. , 01-06 มี.ค. )
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่งาน Matsuda Cherry Blossom Festival พาท่านชม เทศกาลดอก
ซากุร ะ ที่เ มือ งมาซึด ะจัง หวัด คานากาวะ(เริ่ม วัน ที่ 11 ก.พ.–16 มี. ค.)ซากุ ร ะในประเทศญี่ป่ ุ นมี
หลากหลายพันธ์มากพันธุห์ นึ่งทีผ่ ลิดอกออกมาเร็วทีส่ ุดคือพันธุ์คาวาซึ (Kawatsu Sakura) ซึง่ จะได้เห็น
ประมาณกลางเดือน ก.พ.ถึงต้นเดือนมี.ค. ดอกซากุระพันธุค์ าวาซึจะมีสชี มพูเข้มที่น่ีจะปลูกไว้ประมาณ
จานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า

(กรุป๊ เดิ นทางวันที่ 15-20 มี.ค.)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” หมูบ่ า้ นเล็กๆในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ อยู่
ระหว่างทะเลสาบKawaguchikoและYamanakakoภายในหมู่บ้านโอชิโนะมีบ่อน้ าที่แปดที่เกิดจากการ
ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจมิ อี ายุ มามากกว่า1,200ปี ได้รบั ใบประกาศจากกรมชลประทานของ
ประเทศญี่ป่ ุนว่าน้ าในแต่ละบ่อเป็ นน้ าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติโดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่
และมีแร่ธาตุทาให้มสี าหร่ายและหญ้าน้าเกิดในบ่อทาให้เวลามองลงไปเป็ นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกต
อยูใ่ นน้าบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็ นจุดทีส่ ามารถมองเห็นและถ่า ยภาพภูเขาไฟฟูจไิ ด้สวย
ทีส่ ุดอิสระให้ท่านถ่ายรูปและซือ้ ของทีร่ ะลึกจากชมชุนพืน้ บ้านบริเวณโดยรอบ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ป่ ุนที่คลาคล่ าไปด้วยผู้คนและ
เทคโนโลยีล้ายุคมากมายเพื่อเดินทางไปยังแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า ชิ นจูก ุ
หรือ ศูนย์กลางที่ ส องแห่ งนครย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั ที่สามารถแบ่ง
ออกเป็ น2ฝั ง่ ใหญ่ๆด้วยกันคือฝั ง่ ทิศตะวันตกเป็ นย่านธุรกิจทีเ่ ต็มไปด้วยอาคารสานักงานสูงระฟ้ าโรงแรม
หรูแ ละเป็ นที่ต งั ้ ของอาคารศาลาว่าการTokyo Metropolitan Governmentซึ่งเป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองของมหานครโตเกียวและฝั ง่ ทิศตะวันออกเป็ นย่านแห่งสีสนั ที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า /ร้านขาย
สินค้าแฟชัน/ร้
่ านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์/ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง/ร้านอาหารและย่านคาบูกิ
โชะซึง่ เป็ นแหล่งบันเทิงยามราตรีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของญี่ป่ ุน...เชิญท่านเลือกชมและซือ้ สินค้าจากร้านค้าต่างๆ
มากมาย ในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็ น เครื่องสาอางยีห่ อ้ ดังๆเสื้อผ้าและของกระจุกกระจิกน่ ารักๆในสไตล์แบบ
ญีป่ ่ นุ กล้องถ่ายรูปดิจติ อลกล้องถ่ายวีดโี อ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์, Note Book,
นาฬิกา,เป็ นต้นนอกจากนัน้ ท่านยังจะได้เห็นแฟชันการแต่
่
งตัวและวัฒนธรรมต่างๆของเด็กวัยรุ่นและ
เหล่าบรรดาแฟชันนิ
่ สต้าในกรุงโตเกียวทีน่ ับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง*** เพื่อให้ ท่าน
ได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ าอาหารมื้อ คา่ อิ สระตามอัธ ยาศัย...ให้ ท่ านได้ เลื อ กชิ มร้ านอร่ อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านชิ นจูก ุ ***
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ทีพ่ กั : OMORI TOKYU REI HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ฮาราจูก ุ – โอไดบะ – ฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อ

เตรียมเดิ นทางไปสนามบิ น)...นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วัดเก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว ...
เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทีเ่ ป็ นทองสัมฤทธิ ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร
พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา
เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครือ่ งรางของขลังอันศักดิ ์สิทธิ ์ของวัดแห่งนี้...หรือจะเลือก เดินที่ ถนนนาคามิ
เซะ ท่านจะได้ชมและซือ้ สินค้าของฝาก ของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นสินค้าพืน้ เมือง Made In Japanแท้ๆ รวมทัง้
ข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมายอาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น หรือจะเลือกชิม
ขนมอร่อยสไตล์ญป่ี ่ นุ ตามอัธยาศัย...แล้วนาทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
ณ ริมแม่น้ าสุมดิ ะหอคอยโตเกียวสกายทรี(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีส่ ูงที่สุดใน
โลก...เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร... ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ทีบ่ รรจุเทคโนโลยี
แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่าของเอโดะ

นาทุ ก ท่ า นสู่ย่า น ฮาราจูก ุ แหล่ ง รวมวัย รุ่น ที่ท ัน สมัย สุ ด ๆ ชาวปลาดิบ ...ตื่น ตาตื่น ใจกับ แฟชัน่
หลากหลายสไตล์ท่ที ่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ท่เี สมือนหลุดออกมาจากใน
หนังสือการ์ตูนชื่อดังอาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็ น
ต้น หรือบางที่กห็ ลุดมาจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องทีค่ ลังไคล้
่ หรืออาจจะแต่งกายให้ดู
เหมือ น มาจากนอกโลกเลยก็ ม ีใ ห้ ท่ า นได้ เ ลือ กเดิ น ชมความแปลกประหลาดที่ห าชมไม่ ไ ด้ ใ น
ชีวติ ประจาวันสาหรับท่านทีช่ ่นื ชอบการช้อปปิ้ ง สามารถเดินเลือกชมและซือ้ สินค้ามากมายทีม่ ที งั ้ แบรนด์
เนมชื่อดังหรือแฮนด์เมดทีท่ ่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ ดียวในโลกที่ ถนนเทคาชิ ตะ ซึง่ คราคร่าไปด้วย
ผูค้ นมากมาย และสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย...นาท่านเดินทางสู่ โอไดบะ
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แผ่นดินแห่งใหม่ทเ่ี กิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ายุค และ ทันสมัย...นาท่านขึน้ ดื่ม
ด่ากับการ นัง่ กิ นลมชมวิ ว บนชิ งช้ าสวรรค์(ferris wheel)ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญี่ป่ นุ ...ตื่นตากับสีสนั ของแสง
ไฟที่ประดับประดาท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่ม ีสะพานเรนโบว์(Rainbow
Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ าคืนเป็ นฉากหลัง…รวมทัง้ เทพีเสรีภาพเวอร์ชนั ่
ญีป่ ่ นุ ยืนถือคบเพลิงอยูร่ มิ อ่าว (ไม่รวมค่าชิ งช้ าสวรรค์,ค่าเข้าชมและเครื่องเล่นต่ างๆ)...หรือช้อปปิ้ ง
ห้าง Diver City Tokyo Plaza ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาเพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วภายใต้คอนเซ็ปท์The atrical City
Space แหล่ งช้ อ ปปิ้ งขนาดใหญ่ ที่ ม ี ร้ า นค้ า ต่ างๆ มารวมตั ว กั น ถึ ง 154ร้ า น อ าทิ UniQlo,Zara,
H&M,Coach,Lacoste,Forever21,Dieselฯล สิง่ ทีไ่ ม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบั เจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM
RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFTซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน1:1มีความสูงถึง 18
เมตร***เพื่ อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ าอาหารมื้อเที่ ยงและมื้อคา่ อิ สระตามอัธยาศัย...ให้
ท่านได้เลือกชิ มร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***....สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิ นฮาเนดะ
วันที่หก
00.20 น.
05.25 น.

สนามบิ นฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบิ นฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 661
ถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
***********************************************

หมายเหตุ :
1. รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้น
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าที่มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือ สํารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถู ก
เจ้า หน้ า ที่ต รวจคนเข้า เมือ งของทางประเทศไทยและญี่ป่ ุนปฏิเ สธการเข้า -ออกเมือ ง ถือ เป็ น เหตุ ผ ลที่อ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ แก่ท่าน
3. หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน
5. กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจําทุกครัง้
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ2-11ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียงเสริ ม)
8-13, 22-27 กุมภาพันธ์ 2561
42,900 38,900
1-6, 15-20 มีนาคม
42,900 38,900

เด็กอายุ2-11ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
32,900
32,900

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ไป – กลับชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ

พัก
เดี่ยว
6,000
6,000
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ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิ น 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิ เหตุระหว่างการเดิ นทาง 50%)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
3.
ค่าทาหนังสือเดินทาง
4.
ค่าภาษี เชื้อเพลิ งที่ทางสายการบิ นอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
6.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางใรกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม / ท่าน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 30 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 24 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเว้นกรุป๊ ที่ ออกเดิ นทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบิ นมีการ
การันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบิ นและค่ามัดจาที่ พกั รวมถึงเที่ ยวบิ นพิ เศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด ไม่ว่ายกเลิ กด้วยกรณี ใดๆ
6.
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํ ามัน
เชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ถ้ามี
7.
กรณีทท่ี ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันทีท่ างบริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตั ๋ว เครื่องบิน
แล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตั ๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้ อยู่กบั
ราคาตั ๋วเครือ่ งบินในแต่ละกรุป๊ )
8.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

JAP TAS01(TG)FEB-MAR

8

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 นุ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน
3.
ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้ว
4.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
5.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการจัดทีน่ งั ่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทาง
สายการบินไทยจะไม่รบั จัดที่นัง่ ล่วงหน้ า(PRE CHECK IN)อาจต้องนัง่ แยกกันทัง้ กรุ๊ปแต่ทางบริษทั จะ
พยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงด้
ั ่ วยกันโปรดทราบ!!!ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งLONG
ั่
LEGทุกกรณี
6.
หากท่านที่ต้องออกตั ๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อน
ทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
7.
สําหรับการเดินทางช่วงปี ใ หม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุด ญี่ป่ ุน อาจเจอปั ญ หารถติด คนแน่ นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ด
บางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8.
เนื่องจากโรงแรมในญี่ป่ ุนห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนํ าว่าให้จองห้องพัก สําหรับ 2-3 คน / ห้อง
หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลีย่ นภายหลังอาจไม่มหี อ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะ
สะดวกกว่า
9.
โรงแรมในญี่ป่ นุ ไม่มบี ริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่านเอง

