มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1
สนามคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ
 GIFU MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS

หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ
 ISAWA VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

เก็บสตรอเบอร์ร่ี – ภูเขาไฟฟูจิ – รถไฟชินคันเซ็น – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 TOKYO METROPOLITAN HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

-

✓
-

✓
-

-

กาหนดการเดินทาง
29 มีนาคม – 03 เมษายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 (1) กรุงเทพฯ
– สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
1

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้นเครือ่ ง ดังนัน้
ผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23.15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่
TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (2) สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต - วัดคินคาคุจิ
วัดคิโยมิสึ

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว …นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า ” (ไม่เข้าชมปราสาท) ปราสาทโอซาก้ า
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า ถือเป็ นสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ท่ถี ูกสร้ างขึ้นจากดําริของ ฮิ
เดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทพั คนสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว ตัว
ปราสาทตั้งอยู่ในชัยภูมิท่เี หมาะสม สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบอย่างชัดเจน ด้ านนอกแนวกําแพงมีคูนาํ้
ขนาดใหญ่ก้นั อาณาเขตล้ อมรอบทั้งหมดเอาไว้ เพื่อป้ องกันการรุกรานจากข้ าศึก ด้ านในของปราสาทได้ รับการ
ปรับปรุงให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของตัวปราสาทเอง ด้ านนอกของปราสาทเป็ นลาน
กว้ างที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้ วยไม้ ดอกไม้ ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่น่ังสําหรับนั่งชมดอกไม้
เพลินๆ และร้ านค้ าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณนี้จึงเป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจ สําหรับชาวเมือง
โอซาก้ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ รอบบริเวณนี้จะสะพรั่งไปด้ วยดอกซากุระที่ผลิดอกออกมาอวดโฉมไป
ทั่วบริเวณประหนึ่งร่มพฤกษาให้ ผ้ ูมาเยือนได้ เพลินเพลิดและดื่มดํ่ากับความงดงามของเทศการชมดอกซากุระ
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต ” เกียวโตเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็ นสถานที่ต้งั ของพระราชวัง
จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็ นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็ นจํานวนมาก
ของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆ ด้ วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้ง
ที่สองจึงยังมีสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก ...จากนั้นนําท่านสู่ “วัดคินคาคุจิ ”
วัดที่สวยที่สดุ และมีช่ ือเสียงที่สดุ ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่สร้ างขึ้นใหม่แทนที่ของเดิมที่ถูกลอบวางเพลิงในปี
1955 โดยพระภิกษุองค์หนึ่ง และได้ ทาํ การบูรณะปิ ดทองครั้งล่าสุดในปี 1987 นี้เอง วัดนี้สร้ างเลียนแบบ
ของเดิมที่สร้ างขึ้นศตวรรษที่ 15 สร้ างตามสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น ตัววัดเป็ นอาคาร 3 ชั้นแบบลูกผสม ชั้น
แรกสร้ างตามแบบของพระราชวังชั้นที่สองสร้ างตามแบบความเชื่อของซามูไร และชั้นที่สามสร้ างตามแบบ
ความเชื่อของวัดพุทธในนิกายเซน บริเวณรอบตัววัดจะเป็ นสระนํา้ ขนาดใหญ่ ที่ใสสะอาดตลอดปี สามารถ
มองเห็นเงาของวัดสะท้อนจากผิวนํา้ เหมือนมีวัดอยู่ถึงสองหลังและยังรายรอบไปภูมิทศั น์อนั สวยงามของสวน
ญี่ปุ่นอันร่มรื่น วัดแห่งนี้ ยังเป็ นวัดที่เด็กไทยในยุคประมาณ 20 กว่าปี ที่แล้ วรู้จักกันเป็ นอย่างดีจากภาพยนตร์
การ์ตูนชื่อดังเรื่อง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ าปัญญา...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิ สึ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนิน
เขาโดยการใช้ ทอ่ นซุงนํามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ ท่ยี ่ นื ออกมาเหนือหุบเขา ทําให้ เห็นวิวเมืองได้ โดย
กว้ างและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้ างใต้ อาคารหลักคือ “นํา้ ตกโอตะวะ” ซึ่งเป็ นสายนํา้
3 สายไหลลงสู่บ่อนํา้ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มนํา้ จากนํา้ ตกนี้ และอิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
2
06.25 ถึง

เกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ
พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อที่น่ีได้ เช่นกัน
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ” หมู่บ้านแห่งนี้
ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทําให้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนั ดีงามไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์
ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุง่ หญ้ าเขียวขจีในฤดูใบไม้ ผลิ
สีสนั สดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ท่คี อยดึงดูดผู้คนให้ หลั่งไหลเข้ ามา
เยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style)
โดยการสร้ างหลังคาเป็ นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ โครงสร้ างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ
ฉลาดของช่างไม้ สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทําให้ สามารถรักษาบ้ าน
ไว้ ได้ นานกว่า 250 ปี และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย อิสระให้ ทา่ นเลือกซื้อ
สินค้ าพื้นบ้ านมากมายจากร้ านค้ าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ านกัชโช่ได้ อย่างกลมกลืน
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...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
“ซันมาชิซูจิ ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคง
อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็ น
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
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”
ทีพ่ กั
ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น ” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
วันอาทิตย์ที่ 01 เมษายน 2561

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

เก็บสตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ - รถไฟชินคันเซ็น - ช้อปปิ้ งชินจูกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “สวนสตรอเบอร์รี่ ” ขนาดใหญ่และมีช่ ือเสียงติดอันดับต้ นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ี
สีแดงสดจากต้ นสตรอเบอร์ร่ีท่เี รียงรายเป็ นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเก็บลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลิน
พร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแี ดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็ นพื้นหลัง ... นําท่าน
ผ่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง 3,776 เมตรจาก ระดับนํา้ 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 ... นํา
ท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชัน้ สูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุญาตให้
ขึ้นได้ในวันนัน้ ๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ ากระจายอยู่
โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้ นทางขึ้นสู่ภเู ขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออานวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ ช่ ือว่าเร็วที่สดุ ในโลก “รถไฟชินกันเซ็น
หรือรถไฟหัวกระสุน ” รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิ ดให้ บริการเป็ นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1964 ด้ วยความเร็วสูงสุด
210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีความเร็วสูงที่สดุ ในขณะนั้น เชื่อมเมืองใหญ่ๆเข้ าด้ วยกันด้ วยระยะทางกว่า
2,459 กิโลเมตรและสามารถขนส่งผู้โดยสารกว่า 151 ล้ านคนเลยทีเดียว ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบใหม่ท่ี
เรียกว่า MAGLEV โดยสามารถทําลายสถิติโลกและได้ รับการบันทึกว่าเป็ นรถไฟที่ว่ิงเร็วที่สดุ ในโลกด้ วย
ความเร็วกว่า 581 กิโลเมตรในปี 2003 (สถานีรถไฟอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ) สู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ชินจูก”ุ ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับ
ห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นัดพบ
ยอดนิยมอีกด้ วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า , กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , IPOD,
MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า , รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และ
เครื่องสําอาง เป็ นต้ น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561 สวนอูเอโนะ (ซากุระ) –

วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – โอไดบะ
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้ าชม “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว อุเอโนะเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลาง
กรุงโตเกียวที่รอบๆเต็มไปด้ วยสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ มีกระทั่งสวนสัตว์ต้งั อยู่ด้วย เป็ นสถานที่
ชมดอกซากุระที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในโตเกียว ให้ ทา่ นได้ อสิ ระกับการชมดอกซากุระ และจะได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศการชมซากุระที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ฮานามิ ที่ผ้ ูคนจะออกมาปูเสื่อล้ อมวง ชมดอก
ซากุระ รับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข ...จากนั้นนําท่านชม “วัดเซ็นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่
เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที่ประดิษฐาน
ในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํารณ) ” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น
“โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ
มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อ
ของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี ” (ไม่ข้ นึ ชม) หอคอยแห่งใหม่ท่สี งู ที่สดุ ของโลก
ริมแม่นาํ้ สุมิดะ ตรงข้ ามบริเวณใกล้ กบั ทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรูปทรงทันสมัย ใช้ เป็ นหอคอยส่ง
สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็ นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่ง
ใหม่...จากนั้น นําท่านช้ อปปิ้ ง “โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ ” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังริม
อ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้ วยร้ านค้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นกว่า 60 ร้ าน ร้ านอาหาร รวมแหล่งบันเทิง ร้ านกาแฟเก๋ไก๋
มากมาย ร้ านขายของที่ระลึกที่กาํ ลังมองหาไว้ เป็ นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทยั และถือว่าเป็ นสถานที่
นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ ” ของโตเกียวสามารถมองเห็น “สะพาน
เรนโบว์ ” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอ
ไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อสั ดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับ
แข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว ” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่
รวมทั้ง “เทพีสนั ติภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็ นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้
เพียงที่น่ีท่เี ดียวเท่านั้น **แวะถ่ายรูปคู่กบั กันดั้มตัวใหม่**
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันอังคารที่ 03 เมษายน 2561
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00:20
ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่ วบิน TG 661
04.50 ถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมายเหตุ :
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รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่

***สํ าหรับผู้เดินทางตัง้ แต่ 20 ทานขึ
น
้ ไป***
่

กาหนดการเดินทาง

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 61

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

55,900.-

52,900.-

49,900.-

6,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท***
้
่
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
,000
2 เยน / ทาน
/ ทริป***
์ ้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**
7. 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. ค่าทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
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 25 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
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ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือ
คืนเงินได้

รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ 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 าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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