มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) JL738 00.25-08.00

สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
วันที่สอง ถนนสายซันมาชิซูจิ – ชมเทศกาลดอกทิวลิป
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 DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี

เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกาแพงหิมะ)
 IKENO TAIRA HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

เก็บสตรอเบอร์ร่ี – ทุ่งพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคจิ ิ – โอไดบะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) JL033 00.40-05.00
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-

กำหนดกำรเดินทำง
27 เมษำยน – 02 พฤษภำคม 2560 “หยุดวันแรงงำน”
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21:00 พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ R (ประตูทางเข้ าหมายเลข 8)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์
R
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้นเครือ่ ดังนัน้
ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***

(น้าหนักกระเป๋ า 23 กก./ใบ ไม่เกิน 2 ชิ้ น หากต้องการซื้ อน้าหนักเพิ่ม ต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม)
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 (2)

สนามบินนาโกย่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
ถนนซันมาชิซูจิ – เทศกาลดอกทิวลิป

00:25 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์
ไลน์ เทีย่ วบิน JL 738
บริการอาหารร้อนเสิร์ฟบนเครื่องบินทัง้ ขาไปและขากลับ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
08:00 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อม
ตรวจเช็คสัมภาระ...นําท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาว า
โกะ” หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทําให้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนั ดีงาม
ไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุง่ หญ้ า
เขียวขจีในฤดูใบไม้ ผลิ สีสนั สดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ท่คี อยดึงดูด
ผู้คนให้ หลั่งไหลเข้ ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุ
ริ” (Gussho Style) โดยการสร้ างหลังคาเป็ นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ โครงสร้ างที่
ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดของช่างไม้ สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน
ทําให้ สามารถรักษาบ้ านไว้ ได้ นานกว่า 250 ปี และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีก
ด้ วย อิสระให้ ทา่ นเลือกซื้อสินค้ าพื้นบ้ านมากมายจากร้ านค้ าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ านกัชโช่ได้ อย่าง
กลมกลืน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขา
ที่เต็มไปด้ วยบ่อนํา้ ร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ถือกําเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้งั ของปราสาทของ
ตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์
ที่เพียบพร้ อมไปด้ วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้ เกิดเป็ นแหล่งวัฒนธรรมอันลํา้ ค่าและยังคง
เสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ ได้ อย่างครบถ้ วน ...จากนั้น นําท่าน เดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคง
อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็ น
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บ้ านเรือนไม้ สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน หน้ าต่างไม้ เป็ นซี่ๆ มุงด้ วย
หลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้ วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้ วเหมือนกําลังเดินอยู่ใน
บรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้ นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ ว ยังเต็มไป
ด้ วยร้ านขายสินค้ าท้องถิ่น อย่างเช่นร้ านทําสาเก ร้ านทํามิโซะ รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองและขนมหวาน
หลากหลาย ตื่นตาตื่นใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น ตุก๊ ตาซารุโบโบะ เป็ นตุก๊ ตาเครื่องรางซึ่ง
เป็ นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นไม่แพ้ แมวกวัก ซารุโบโบะเป็ นตุก๊ ตาที่ไม่มีหน้ า แต่งชุดสไตล์ญ่ีปุ่น มีหลากสี
หลากหลายขนาดให้ เลือก ถือเป็ นสัญลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่าเลยก็ว่าได้ ให้ ทา่ นได้ เดินเลือกชมและ
ซื้อของพื้นเมืองที่เรียงรายเต็มสองข้ างทางของถนนเส้ นนี้ ...นําท่านเดินทางชม “เทศกาลดอกทิวลิป ” ณ สวน
โทนามิ เป็ นเทศกาลชมดอกทิวลิปที่มีช่ ือเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จัดเป็ นประจําทุกปี ที่สวนโทนามิ เพื่อต้ อนรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ที่น่ีมีดอกทิวลิปที่แข่งกันบานรอต้ อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 1 ล้ านดอกแบ่งแยก
กว่า 500 สายพันธุ์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั DORMY INN TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 (3)
เทือกเขา เจแปน แอลป์ (ชมกาแพงหิมะ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้ นของเส้ นทาง “เจแปน แอลป์ ” เส้ นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ทา่ นจะประทับใจไม่ร้ ูลืม
ทาเทยาม่า นําท่าน นังรถรางไฟฟ้
่
า รูปขั้นบันไดสู่ท่รี าบสูงบิโจไดร่าเพื่อ เปลีย่ นรถโค้ชสาย ธรรม ชาติ
สู่ ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่ าสนและทุง่ ราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น นํา้ ตก
เมียวโจ เป็ นนํา้ ตกที่สงู ที่สดุ ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ท่มี ีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตาม
ซอกกําแพงหิมะที่สงู กว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้ นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุด
ชมวิวสูงสุดของเส้ นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้ อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้ าสีสด
ตลอดทั้งวันทั้งคืน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านโดยสาร รถโค้ชไฟฟ้ าไร้มลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ ภเู ขาทาเทยาม่า”ที่สงู ถึง 3,015 เมตร สูงเป็ นที่สอง
รองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่รี าบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็ นเหวลึก สร้ างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นําท่าน
โดยสารกระเช้า ข้ ามเหวลึก ซึ่งสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาคํา้ คั่นกลางเลยเป็ นทางยาว
1,700 เมตร จึงได้ ฉายาว่ากระเช้ าพาโนราม่า...จากนั้นนําท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ ารูปขั้นบันได้ อกี ครั้งเพื่อ
ลดระดับลงสู่สนั เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ท่มี ีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชม
วิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของนํา้ ที่ปล่อยออกจากแอ่งนํา้ สีเขียวมรกตที่
พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง ด่านสุดท้ายของเส้ นทางธรรมชาติ นําท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษ
ทะลุอุโมงค์ใต้ ภเู ขาเป็ นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุณจะได้ มีโอกาสสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
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นอกจากนี้ส่งิ ที่น่าทึ่งที่สดุ คือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็ นภาพอันงดงามตื่นตาตื่นใจ เกินคําบรรยายใดๆ
ทั้งสิ้น
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์!!!
 ทีพ่ กั IKENO TAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้น พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น ” การแช่น้ าแร่ ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 (4)

เก็บสตรอเบอร์รี่ – ทุ่งพิ้ งค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “สวนสตรอเบอร์รี่” ขนาดใหญ่และมีช่ ือเสียงติดอันดับต้ นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ี สี
แดงสดจากต้ นสตรอเบอร์ร่ีท่เี รียงรายเป็ นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลิน
พร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแี ดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็ นพื้นหลัง ... จากนั้นนํา
ท่านเที่ยวชม “ทุ่งพิ้ งค์มอส” หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า Shibazakura ที่จะเบ่งบานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ ชนิดนี้มีหลาย
พันธุท์ ้งั สีชมพูและสีขาว ดอกจะบานปกคลุมพื้นดินเป็ นทุง่ กว้ างดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิดอกจะ
บานและดูคล้ ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอ่นื จะมีใบสีเขียวดูคล้ ายต้ นหญ้ า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ
คําว่าชิบะ หมายถึงต้ นหญ้ า แปลได้ ว่า ซากุระต้ นหญ้ านั่นเอง
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลและ
รูปทรงกรวยควํ่าที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวี
ผู้มีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ น
แดนต้ องห้ ามสําหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว …นําท่าน
ขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชัน้ สูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุญาตให้ข้ นึ ได้
ในวันนัน้ ๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ ากระจายอยู่โดยรอบและ
เทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้ นทางขึ้นสู่ภเู ขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออานวย) ...สมควรแก่
เวลานําท่านสู่ “กรุงโตเกียว ” เพื่อนําท่านสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ชินจูกุ ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของ
กรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ อง
ถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า,
รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
 ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2561 (5)
วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – ตลาดปลาซึคิจิ – ช้อปปิ้ งโอไดบะ
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “วัดเซ็นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่า โชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่าง
มาก นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคา ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินา
ริมง หรือประตูฟ้าคํารณ” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ” แขวนอยู่ โดยมี “ถนน
นากามิเสะ ” ถนนร้ านค้ าแหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบ
ซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูป “ หอคอยโตเกียว สกายทรี” หอคอยแห่งใหม่ท่สี งู ที่สดุ ของโลก ริมแม่นาํ้
สุมิดะ ตรงข้ ามบริเวณใกล้ กบั ทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรูปทรงทันสมัย ใช้ เป็ นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตร เป็ นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเที่ยวชม “ตลาดปลาซึคิจิ ” ตลาดค้ าส่งปลาขนาดใหญ่กลางกรุงโตเกียว ชมบรรดาพ่อค้ าที่มุ่งหน้ ามา
เลือกซื้อและประมูลกุ้งหอยปูปลาสดๆ กันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ตู้แช่แข็งของที่น่ีมีขนาดใหญ่พอจะกักเก็บอาหาร
ไว้ ให้ คนทั้งเมืองกินได้ นานถึงสิบวัน คําว่า “ซึคิจิ ” แปลว่า “แผ่นดินที่สร้ างขึ้น ” ซึ่งแผ่นดินบริเวณนี้เกิดขึ้น
จากการถมอ่าวโตเกียวในสมัยเอโดะ เพื่อใช้ เป็ นที่พักอาศัยของบรรดาชนชั้นซามูไร ... นําท่านช้ อปปิ้ งยัง “โอ
ไดบะ ซีไซด์มอลล์ ” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้ วย
ร้ านค้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นกว่า 60 ร้ าน ร้ านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้ านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้ านขายของที่ระลึกที่กาํ ลัง
มองหาไว้ เป็ นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทยั และถือว่าเป็ นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่
ได้ รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ ” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์ ” ที่มีความยาว 570
เมตรและนับเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว ในยาม
อาทิตย์อสั ดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ า
มาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว ” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนั ติภาพ ”
เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็ นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้ เพียงที่น่ีท่เี ดียวเท่านั้น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2561 (6)
สนามบินฮาเนดะ
– สนามบินสุวรรณภูมิ
00:40
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เทีย่ วบิน JL033
05:00 ถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ

~5~

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่
***สํ าหรับผู้เดินทางตัง้ แต่ 25 ทานขึ
น
้ ไป***
่

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
เสริมเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 61

49,900.-

46,900.-

43,900.-

6,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
15,000.-บาท***
้
่
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ น
การเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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