“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

สิ งหำคม
กันยำยน
วันที่
1
2
3
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5
6

กำหนดกำรเดินทำง
22 – 27 , 29 ส.ค. – 03 ก.ย. 61
05 – 10 , 12 – 17, 26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61
กำหนดกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-08.00 )

เช้ ำ เทีย่ ง

 

รำคำ

39,900.ค่ำ

โรงแรม

✈

นำโกย่ ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – ทำคำยำม่ ำ จินยะ
- ซันมำชิ ซู จิ – ทำคำยำม่ ำ
ทำคำยำม่ ำ - เกียวโต - วัดนำ้ ใสคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ – โอ
ซำก้ ำ – ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ
โอซำก้ ำ –อิสระช้ อปปิ้ งตำมอัธยำศัย หรื อ
เลือกซื้อ “ทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ” (ไม่ มบี ริกำรรถบัส)
โอซำก้ ำ – นำรำ – วัดโทไดจิ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอ้ ำท์ เลต แจ๊ สดรีม
– ช้ อปปิ้ งเอออน มอลล์ – สนำมบินเซนแทร์

 TAKAYAMA WASHINGTON
 HOTEL
HOTEL OR SIMILAR
OSAKA TOKYU REI
  -
HOTEL OR SIMILAR
OSAKA TOKYU REI
 - HOTEL OR SIMILAR

-

-

สนำมบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ ( 00.30-04.30 )

✈ -

-

-



วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ ำ)

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

วันทีส่ อง

นำโกย่ ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – ทำคำยำม่ ำ จินยะ - ซันมำชิ ซู จิ – ทำคำยำม่ ำ

0005

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 644
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0800

ถึงสนำมบินนำโกย่ ำ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “หมู่ บ้ ำนชิ ร ำคำวำโกะ” ชมหมู่ บ้ า นที่ มี ห ลัง คาสู ง มุ ง จากหมู่ บ้ า นสไตล์ กั ส โซ-สึ คุ ริ
เป็ นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิ มแท้ๆ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู ้กบั สภาวะอันรุ นแรงของหิ มะในช่วงฤดูหนาว
ที่ มี หิ ม ะตก... หมู่ บ้า นชิ ร าคาวาโกะได้รั บ การยกย่อ งจากองค์ก าร “ยู เ นสโก้ ” ให้เ ป็ น“มรดกโลก” เมื่ อ ปี 1995
มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่ งยังคงรั กษาความเป็ นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิ ม… ด้วยเสน่ ห์และความสวยงามของ
ตัวหมู่บา้ นท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู ้สึกราวกับหมู่บา้ นในเทพนิ ยาย ซึ่ งมีความสวยงามอย่างมาก...
ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และ ชมความสวยงามของหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่งนี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ที่ทาให้คุณรู ้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นใน
อดีต และมีธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ า เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ ำ” เมืองที่

ถูก ขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตาม
จารี ตแห่ งยุคสมัยเกี ยวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอัน
งดงาม ...
นาท่านเดินทางชม“ทำคำยำม่ ำจินยะ” หรื อ “อดีตจวนผู้ว่ำแห่ งเมืองทำคำยำม่ ำ” ที่ทางานและที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล โชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่
แล้ว ...ท่านจะได้ชมถึง “ห้ องทำงำน” / “ห้ องพักผ่อน” ที่แสนจะเรี ยบง่ายของผูป้ กครองในอดีต …
จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ “ซั นมำชิ ซูจิ” ย่านเมื องเก่าของญี่ ปุ่น มี อายุกว่า 300ปี เป็ นศู นย์กลางการค้าของเมื อง
ทาคายาม่าที่มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจ เป็ นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้ คืออาคารบ้านเรื อนเป็ นสไตล์แบบ
ญี่ ปุ่นแท้ๆ และสี ของตัว อาคารจะมี สีน้ าตาลและสี ด าเท่ า นั้น ... ในปั จ จุ บันได้รับ การอนุ รั กษ์เชิ ด ชู ใ ห้เ ป็ นย่า นที่ มี
สิ่ งก่อสร้ างที่ ควรค่าแก่ การอนุ รักษ์ ของญี่ปุ่น...ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ จะมี ร้านค้า ร้านขายของที่ ระลึก รวมถึ ง
ร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ำม

ทำคำยำม่ ำ - เกียวโต - วัดนำ้ ใสคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ – โอซำก้ ำ – ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่ เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนาท่านเดิ นทาง
สู่ “วัดคิโยมิสึ ” วัดที่ สร้ างด้วยท่ อนซุ งขนาดมหึ มา ตั้งตระหง่ านอยู่บนเนิ นเขาสู ง... แล้วนาท่ านกราบขอพรพระ
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในวิหาร และเชิ ญท่ านดื่ มน้ าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ “น้ำ 3 สำย” ที่ เชื่ อกันว่าถ้าดื่ มแล้วจะเกิ ดความเป็ น
สิ ริมงคลในด้าน“ควำมร่ำรวย, ควำมมีชื่อเสี ยง และ มีสุขภำพดี” อิสระให้ท่านได้บนั ทึ กภาพความงามของทิวทัศน์ ...
แล้ว เพลิ ด เพลิ น ที่ “ถนนสำยกำน้ ำ ชำ” ให้ ท่ า นได้เ ลื อ กชมและซื้ อ สิ น ค้า พื้ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมาย อาทิ เ ช่ น
เครื่ องปั้ นดิ นเผา, เครื่ องเซรามิค ,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ าชา, ชุดกิ โมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ , พัด ชา รวมทั้งสิ นค้า
พื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย ...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นาท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ ำฟุชิมิ อินำริ” ที่สถิตย์ของ “พระแม่ โพสพ” เทพเจ้าที่เป็ นนับถือยิง่ ของประชาชนที่มาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็ นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่ งข้าว
ตามความเชื่อ ของคนญี่ปุ่น.. ภายในท่านจะได้ชมรู ปปั้ นของสุ นขั จิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผูร้ ับใช้ของเทพเจ้าแห่ ง
ข้าวในสมัยนั้น ... และศาลเจ้าแห่งนี้ยงั เป็ นที่ข้ ึนชื่อของประตูโทริ ที่เรี ยงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริ ซนั ของไหล่เขา
ลดหลัน่ กันบนเส้นทางยาว 4 กิโลเมตร ที่ ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นฉากส่ วนหนึ่ งของภาพยนตร์ MEMOIRS
OF A GEISHA ที่ “ซำยูริ” นางเอกของเรื่ องวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อขอพรให้สมหวังตามความปรารถนาและเป็ นจริ ง...และ
ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง “Memory of Geisha” อีกด้วย ...
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่เมือง “โอซำก้ ำ”... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ ยา่ นช้อปปิ้ ง “ชินไซบำชิ” ย่านการค้าของเมือง
โอซาก้า...พบกับร้านค้าที่ มีชื่อเสี ยงและร้านบูติคหรู หราและตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย...เชิ ญท่านสนุกสนานกับการ
“เลื อกชมและซื้ อ” สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดัง “ไดมำรู ” นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิ ม
“ทำโกยำกิ”หรื อลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นชื่อที่มีมากมายหลายร้านร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า , เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ร้านเครื่ องสาอางร้านขายขนมร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับร้าน 100 เยนฯลฯ นอกจากนี้ ให้ท่าน
เก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ…
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ***

ทีพ่ กั : OSAKA TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

โอซำก้ ำ –อิสระช้ อปปิ้ งตำมอัธยำศัย หรื อ เลือกซื้อ “ทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ” (ไม่ มบี ริกำรรถบัส)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตำมอัธยำศัยทั้งวันให้ ท่ำนเลือกช้ อปปิ้ งตำมย่ ำนดังของเมืองโอซำก้ ำโรงแรมที่พกั จะอยูใ่ กล้กบั “สถำนีรถไฟ”
ท่ า นสามารถนั่ง รถไฟ JRเพื่ อ ท่ อ งเที่ ย วในสถานที่ ที่ มี ชื่ อเสี ย ง และแหล่ ง ช้อปปิ้ งยอดฮิ ต ในมหานครโอซาก้า
ไม่วา่ จะเป็ น(ไม่ รวมค่ ำรถไฟ และค่ ำเข้ ำชมสถำนทีต่ ่ ำงๆ)

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN”สวนสนุกได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนังใหญ่แห่ง
อเมริ กา...พบกับ บรรยากาศที่ สนุ ก สนานและน่ าตื่ นตาตื่ นใจภายในสวนสนุ ก กับโซน“The Wizarding World
of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ ของแฮร์ รี่”และโซนเครื่ องเล่นอื่นๆ มากมายที่น่าสนใจ กว่า 8 โซน นอกจากนี้ยงั มี การ
แสดงต่างๆการโชว์ขบวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ...ภายนอกสวนสนุกยังมี Universal Citywalk Osaka ซึ่ งเป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านที่ขายสิ นค้าของยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอส์และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า
“ตลำดคุโรมง”ตลาดที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมืองโอซาก้าจนได้รับสมญานามว่าเป็ น“ครัวแห่ งโอ
ซำก้ ำ”เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า160 ร้านค้าขายทั้งของสดและแบบพร้ อมทานมีของกิ นเล่นและอาหารพื้นเมือง
มากมายหลายชนิ ดให้ได้ชิมกันไม่วา่ จะเป็ น ผัก, ผลไม้, อาหารทะเลสดๆ, และของกินนานาชนิ ดเรี ยงรายมากมายที่ใช้
วัตถุดิบสดๆเหล่านี้นนั่ เอง...
“พิพธิ ภัณฑ์ บ้ำนเรื อนและกำรอยู่อำศัยเมืองโอซำก้ ำ”ภายในสร้างจาลองเมืองโอซาก้า และจัดแสดงอาคารบ้านเรื อนของ
ชาวเมืองตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลายจนถึงสมัยไทโช และสมัยโชวะตอนต้น จุดที่ น่าสนใจมากที่ สุดอยู่ที่การจาลอง
บ้านเรื อนของชาวเมืองโอซาก้าในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสี ยงตามเวลาเช้ากลางวันเย็นสะท้อนให้เห็น
ภาพความเป็ นอยู่ของชาวเมือง และสัมผัสได้ถึงการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นและชม เมืองจาลองข้าวของเครื่ องใช้ใน
สมัยยุคสมัยนั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริ งเราสามารถเดินชมในบ้านได้

“หมู่บ้ำนอเมริกำ” (America-mura) หมู่บา้ นแห่ งความทันสมัยเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพเก๋ ๆและร้านรวงมากมายรวมไป
ถึงร้านอาหารมุมชิลล์เอาท์และในวันพิเศษก็มีกิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิ ร์ตสุ ดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยที่สถานที่น้ ี เป็ น
แหล่งโปรดของเด็กแนว
“ย่ ำนนัมบะ” ศูนย์รวมความเจริ ญและสิ่ งอานวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังอย่าง Namba CITY,
Carnival Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยที่เป็ นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ งของนัมบะพาร์ ค ด้วย
สถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์สามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเป็ นธรรมชาติได้อย่างลงตัวสวยงาม

Ebisubashisuji Shopping Street ถนนคนเดินอันเป็ นที่นิยมแห่ งหนึ่ งในย่านDotonboriอัดแน่นไปด้วยร้านค้ามากมาย
สิ นค้ามีราคาย่อมเยาว์ท้ งั กระเป๋ ารองเท้าเสื้ อผ้าสิ นค้าไอเดียร้านABC Martร้านรองเท้าในตานานนอกจากนี้ ยงั มีสินค้า
ยอดนิ ยมในราคาน่าคบหาอยู่มากมายที่ นี่ท่ามกลางห้างสรรพสิ นค้าหลายแห่ งในโอซาก้า ทาให้เรี ยกเอบิสุบาชิว่าโลก
ของแฟชัน่ แห่งโอซาก้าขนานแท้

ข้อแนะนำ !!!

หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้ งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง
เพื่อทางเจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน
(สำหรับทัวร์ เสริม ... จะไม่ มีบริกำรรับกลับทีพ่ กั โดยท่ ำนสำมำรถ รับแผนทีแ่ ละรำยละเอียดกำรเดินทำงกลับสู่ ทพี่ กั จำก
ทำงไกด์ )
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อย
จำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ ในมหำนครโอซำก้ ำ***

ทีพ่ กั : OSAKA TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ ำ

โอซำก้ ำ – นำรำ – วัดโทไดจิ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอ้ ำท์ เลต แจ๊ สดรีม – ช้ อปปิ้ งเอออน มอลล์ – สนำมบินเซนแทร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง “นำรำ” เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 710-784 เมืองนารามีชื่อเสี ยงเพราะมีวดั
โบราณที่สาคัญและใหญ่อยูม่ ากมาย นอกจากนี้ ภายในเมืองนารายังมีกวางเป็ นสัญลักษณ์อีกด้วย เนื่ องจากชาวนารามี
ความเชื่อว่ากวางเป็ นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปั จจุบนั นารามีกวางเดินอยูอ่ ย่างอิสระทั้งเมือง ไม่วา่ จะเป็ นศาลเจ้า วัด หรื อตาม
ท้องถนนก็ตาม ต่อมาเมืองหลวงได้ถูกย้ายมายังเมืองเกียวโต... นาท่านนมัสการองค์ “หลวงพ่ อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีต
ศิลปกรรมอันรุ่ งโรจน์ของตระกูลฟูจิวาระ ผูป้ กครองญี่ปุ่นในยุคแรก หลวงพ่อโต(ไดบุทสึ ) ซึ่งทาจากทองสัมฤทธิ์ ขนาด
มหึ มาภายในโบสถ์ไม้โบราณ พร้อมชมฝูงกวางนับร้อยที่ มารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแห่ งนี้ ได้รับฉายาว่าวัดสวน
กวาง หรื อที่ เรี ยกกันว่า วัดหลวงพ่อโต เป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองมากว่า 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้โบราณที่
ใหญ่ที่สุดในโลก มี กวางป่ าจานวนมาก ต่างมาชุ มนุ มกันเองโดยธรรมชาติ เพื่อทักทายขออาหารจากนักท่ องเที่ ย ว
ไม่เว้นวันหยุด...

หลังอาหาร ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเดินช้อปปิ้ ง “Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima”เป็ นห้างร้าน
ขนาดใหญ่ต้ งั อยูข่ า้ งๆสวนสนุ กสปาแลนด์ ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่ งมีท้ งั แบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ
เช่น ร้านเสื้ อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆอีกมากมาย …ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้า “แบรนด์ เนม” ชื่อดัง
หลากหลายและสิ น ค้าดี ราคาพิเศษ อาทิ เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับ , เสื้ อ ผ้า, กระเป๋ า, รองเท้าอุ ปกรณ์ กีฬ า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้ อผ้าล่าสุ ด อาทิ MK
Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada,
Gucci,Diesel,Tumi,Gap,Armanyฯลฯ หรื อ จะเลื อ กดู เ ครื่ อ งประดับ และนาฬิ ก าหรู อ ย่า งTag Heuer, Agete,
S.T.Dupont, Tasaki, Longinesฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ
หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki Houseและสิ นค้าอื่นๆอีกมากมายให้ท่าน
ได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ก่อนเดินทางกลับ นาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ ำ” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนา ต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่
ทันสมัย สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บ้าน อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ ำน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่ งบาง
ร้านไม่ตอ้ ง เสี ยภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากนี้ ยงั มี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ..
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำน
อร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินเซนแทร์ ”
วันทีห่ ก

สนำมบินเซนแทร์ – กรุงเทพฯ

0030
0430

เดินทำงจำกสนำมบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 647
ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้น

*** ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพำะลูกค้ำที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรือสำรวจเส้นทำงเท่ ำนั้น หำกท่ ำนถู ก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ควำมรับผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่ำน ***

***หนังสือเดินทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน***

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่

ท่ำนละ

39,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)

ท่ำนละ

35,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)

ท่ำนละ

35,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่ำนละ

29,900.- บำท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่ำนละ

6,000.- บำท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่ำนละ

15,000.- บำท

***กรุณำอ่ำนเงือ่ นไขด้ำนล่ำงก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
และรบกวนส่งสำเนำพำสปอร์ตก่อนกำรเดินทำง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6.
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับ
สายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7.
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละ
กรุ๊ ป)
8.
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2.
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
5.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดย
ทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

6.
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
7.
ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
8.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
9.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
10. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทาความ
เข้าใจก่อนจองทัวร์
12. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
13. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
14.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ ำนเอง..

