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ก าหนดการเดินทาง 

29 มีนาคม – 03 เมษายน 2561  

วนัพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561  (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

20.00  พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู  ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข  2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกยีวโต – วดัคนิคาคุจ ิ– วดัคโิยมิส ึ 

 GIFU MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS             
- ✓ ✓  

 
วนัที่สาม 

หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซนัมาชิซูจ ิ

  ISAWA VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ์” 
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
เกบ็สตรอเบอรร์ี ่– ภเูขาไฟฟจู ิ– รถไฟชินคนัเซน็ – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

✓ ✓ - 
 TOKYO METROPOLITAN HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ สวนอเูอโนะ (ชมซากรุะ) – วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(ถา่ยรูป) – โอไดบะ ✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50  - - - 
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*** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ชค็อินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้นเครือ่ง ดงันัน้

ผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23.15  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 622  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัศุกรที์ ่30 มีนาคม 2561 (2) สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกียวโต - วดัคินคาคุจิ  

      วดัคิโยมิสึ 

 
06.25  ถึง  สนามบนิคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว …นาํทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้ ” (ไม่เขา้ชมปราสาท) ปราสาทโอซาก้า

เปรียบเสมือนสญัลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิ

เดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทพัคนสาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว ตัว

ปราสาทต้ังอยู่ในชัยภมิูที่เหมาะสม สามารถมองเหน็ทวิทศัน์โดยรอบอย่างชัดเจน ด้านนอกแนวกาํแพงมีคูนํา้

ขนาดใหญ่กั้นอาณาเขตล้อมรอบทั้งหมดเอาไว้เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากข้าศึก ด้านในของปราสาทได้รับการ

ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑบ์อกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของตัวปราสาทเอง ด้านนอกของปราสาทเป็นลาน

กว้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกนัไป มีมุมที่น่ังสาํหรับน่ังชมดอกไม้

เพลินๆ และร้านค้าเลก็ๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สาํหรับชาวเมือง

โอซาก้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ รอบบริเวณน้ีจะสะพร่ังไปด้วยดอกซากุระที่ผลิดอกออกมาอวดโฉมไป

ทั่วบริเวณประหน่ึงร่มพฤกษาให้ผู้มาเยือนได้เพลินเพลิดและดื่มดํ่ากบัความงดงามของเทศการชมดอกซากุระ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย   นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต ” เกยีวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น เป็นสถานที่ต้ังของพระราชวัง

 จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธต่ิางๆ และวัดเป็นจาํนวนมาก 

ของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆ ด้วย เน่ืองจากเกยีวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกคร้ัง

ที่สองจึงยังมีสถานที่ที่มีช่ือเสยีงต่างๆ ซ่ึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก ...จากน้ันนาํทา่นสู่  “วดัคินคาคุจิ” 

วัดที่สวยที่สดุ และมีช่ือเสยีงที่สดุของเมืองเกยีวโต เป็นวัดที่สร้างข้ึนใหม่แทนที่ของเดิมที่ถูกลอบวางเพลิงในปี 

1955 โดยพระภิกษุองค์หน่ึง และได้ทาํการบูรณะปิดทองคร้ังล่าสดุในปี 1987 น้ีเอง วัดน้ีสร้างเลียนแบบ

ของเดิมที่สร้างข้ึนศตวรรษที่ 15 สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบญ่ีปุ่น ตัววัดเป็นอาคาร 3 ช้ันแบบลูกผสม ช้ัน

แรกสร้างตามแบบของพระราชวังช้ันที่สองสร้างตามแบบความเช่ือของซามูไร และช้ันที่สามสร้างตามแบบ

ความเช่ือของวัดพุทธในนิกายเซน บริเวณรอบตัววัดจะเป็นสระนํา้ขนาดใหญ่ ที่ใสสะอาดตลอดปี สามารถ

มองเหน็เงาของวัดสะท้อนจากผิวนํา้เหมือนมีวัดอยู่ถึงสองหลังและยังรายรอบไปภมูิทศัน์อนัสวยงามของสวน

ญ่ีปุ่นอนัร่มร่ืน วัดแห่งน้ี ยังเป็นวัดที่เดก็ไทยในยุคประมาณ 20 กว่าปีที่แล้วรู้จักกนัเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์

การ์ตูนช่ือดังเร่ือง อคิคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา...จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิสึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนิน

เขาโดยการใช้ทอ่นซุงนาํมาวางเรียงกนั ภายในมีระเบียงไม้ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาํให้เหน็วิวเมืองได้โดย

กว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลักคือ “นํา้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายนํา้ 

3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ ผู้มาเย่ียมชมวัดมักจะมาด่ืมนํา้จากนํา้ตกน้ี และอสิระกบัการเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมือง
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เกยีวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเนง็ ซากะ” เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ 

พัดญ่ีปุ่นลายซากุระ ฯลฯ กส็ามารถหาซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั           GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัเสารที์ ่31 มีนาคม 2561   หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ถนนซนัมาชิซูจิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นาํทา่นเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ  “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ตั้งอยู่ในหุบเขาสงูห่างไกลความเจริญ ทาํให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกบัความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุง่หญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สสีนัสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสแีละหิมะสขีาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ามา

เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กชัโช่ สคุุริ” (Gussho Style) 

โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ

ฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอนัยาวนาน ทาํให้สามารถรักษาบ้าน

ไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อกีด้วย อสิระให้ทา่นเลือกซ้ือ

สนิค้าพ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเลก็ๆทา่มกลางหุบเขา

ที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือกาํเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของ

ตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกฟุิ เมืองซ่ึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์  

ที่เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม  ซ่ึงก่อให้เกดิเป็นแหล่งวัฒนธรรมอนัลํา้ค่าและยังคง

เสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน...จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่  “ซนัมาชิซูจิ ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคง

อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็น

บ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เตม็ไปด้วยกล่ินอายของประวัติศาสตร์อนัยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุงด้วย

หลังคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกนัไปหลังแล้วหลังเล่าจนสดุสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกาํลังเดินอยู่ใน

บรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว ยังเตม็ไป

ด้วยร้านขายสนิค้าท้องถิ่น อย่างเช่นร้านทาํสาเก ร้านทาํมิโซะ รวมไปถึงอาหารพ้ืนเมืองและขนมหวาน

หลากหลาย ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น ตุก๊ตาซารุโบโบะ เป็นตุก๊ตาเคร่ืองรางซ่ึง

เป็นที่นิยมของชาวญ่ีปุ่นไม่แพ้แมวกวัก ซารุโบโบะเป็นตุก๊ตาที่ไม่มีหน้า แต่งชุดสไตล์ญ่ีปุ่น มีหลากสี

หลากหลายขนาดให้เลือก ถือเป็นสญัลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่าเลยกว่็าได้ ให้ทา่นได้เดินเลือกชมและ

ซ้ือของพ้ืนเมืองที่เรียงรายเตม็สองข้างทางของถนนเส้นน้ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  “พเิศษ...บุฟเฟตข์าปูยกัษ”์ 

ทีพ่กั           ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัอาทิตยที์ ่01 เมษายน 2561 เก็บสตรอเบอรรี์ ่– ภูเขาไฟฟูจิ - รถไฟชินคนัเซ็น - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํทา่นชม “สวนสตรอเบอรรี์่” ขนาดใหญ่และมีช่ือเสยีงติดอนัดับต้นๆ สนุกสนานกบัการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ี

 สแีดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทวิแถว เตม็อิ่มกบัการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกนัอย่างเพลิดเพลิน

 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดงสดตัดกบัใบสเีขียวเป็นพ้ืนหลัง  ... นาํทา่น

ผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสงู  3,776 เมตรจาก ระดับนํา้ทะเลและ

รูปทรงกรวยควํ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธแ์ละกวี

ผู้มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสทิธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็น

แดนต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  ... นาํ

ทา่นขึ้นความงามกนัแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชัน้สงูสดุทีท่างอุทยานฯอนุญาตให้

ขึ้นไดใ้นวนันัน้ๆ)  เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที่สามารถมองเหน็ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่

โดยรอบและเทอืกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกบัเส้นทางข้ึนสู่ภเูขาไฟ (ในสภาพอากาศเอ้ืออ านวย)  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย จากน้ันนาํทา่นสมัผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเรว็สงูที่เคยได้ช่ือว่าเรว็ที่สดุในโลก “รถไฟชินกนัเซ็น 

หรือรถไฟหวักระสุน ” รถไฟชินคันเซนเร่ิมเปิดให้บริการเป็นคร้ังแรกเมื่อ ค.ศ. 1964 ด้วยความเรว็สงูสดุ 

210 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง ซ่ึงมีความเรว็สงูที่สดุในขณะน้ัน เช่ือมเมืองใหญ่ๆเข้าด้วยกนัด้วยระยะทางกว่า 

2,459 กโิลเมตรและสามารถขนส่งผู้โดยสารกว่า 151 ล้านคนเลยทเีดียว ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบใหม่ที่

เรียกว่า MAGLEV โดยสามารถทาํลายสถิติโลกและได้รับการบันทกึว่าเป็นรถไฟที่ว่ิงเรว็ที่สดุในโลกด้วย

ความเรว็กว่า 581 กโิลเมตรในปี 2003 (สถานีรถไฟอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยจะค านึงถึงผลประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั) สู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูก”ุ ย่านแห่งความเจริญอนัดับหน่ึงของกรุงโตเกยีว ทา่นจะได้พบกบั

ห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบ

ยอดนิยมอกีด้วย เชิญทา่นเลือกชมสนิค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ , IPOD, 

MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และ

เคร่ืองสาํอาง เป็นต้น  

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัจนัทรที์ ่02 เมษายน 2561  สวนอูเอโนะ (ซากุระ) – วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นเข้าชม “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอนัดับหน่ึงในโตเกยีว อุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลาง

กรุงโตเกยีวที่รอบๆเตม็ไปด้วยสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑแ์ละสวนสตัว์ มีกระทั่งสวนสตัว์ต้ังอยู่ด้วย เป็นสถานที่

ชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมมากที่สดุในโตเกยีว ให้ทา่นได้อสิระกบัการชมดอกซากุระ และจะได้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศการชมซากุระที่คนญ่ีปุ่นเรียกว่า ฮานามิ  ที่ผู้คนจะออกมาปูเสื่อล้อมวง ชมดอก

ซากุระ รับประทานอาหารกนัอย่างมีความสขุ ...จากน้ันนาํทา่นชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่

เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐาน

ในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ) ” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น 

“โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆ

มากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือ

ของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  นาํทา่นไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี ” (ไม่ขึ้นชม)   หอคอยแห่งใหม่ที่สงูที่สดุของโลก 

ริมแม่นํา้สมุิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กบัทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทนัสมัย ใช้เป็นหอคอยส่ง

สญัญาณวิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่ง

ใหม่...จากน้ันนาํทา่นช้อปป้ิง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริม

อ่าวโตเกยีว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเกไ๋ก๋

มากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่กาํลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั และถือว่าเป็นสถานที่

นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ ” ของโตเกยีวสามารถมองเหน็ “สะพาน

เรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอ

ไดบะสู่เมืองโตเกยีวในยามอาทติย์อสัดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับ

แข่งกบัแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกยีว โดยมี “หอคอยโตเกยีว ” สญัลักษณ์ของเมืองต้ังตระหง่านอยู่ 

รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว  เป็นภาพอนังดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้

เพียงที่น่ีที่เดียวเทา่น้ัน **แวะถ่ายรูปคู่กบักนัดั้มตัวใหม่** 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 
 

วนัองัคารที ่03 เมษายน 2561   สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

00:20  ออกเดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยเทีย่วบนิ TG 661 

04.50  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

หมายเหตุ  :   
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 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 
***สําหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่ 20 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 61 55,900.- 52,900.- 49,900.- 6,000.- 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแล้วลดทา่นละ 20,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / ทรปิ*** 

 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

7. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 
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 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือ

คนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น  

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น  

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น  

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่  

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น  

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน  

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
 
 
 
 


