“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กุมภำพันธ์ 2562

วันที่

กำหนดกำรเดินทำง
06 – 11 ก.พ. **ว ันตรุษจีน**
15 – 20 ก.พ. **ว ันมาฆะบูชา**
กำหนดกำรเดินทำง

1

กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 )

2

นำโกย่ ำ – วัดโอสุ คนั นอน – ช้ อปปิ้ งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้ำน
นินจำอิงะ – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – นำโกย่ ำ

3

นำโกย่ ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดีตจวนผู้ว่ำ –
ซันมำชิ ซู จิ – ทำคำยำม่ ำ

4
5
6

ตลำดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ ำ – ปรำสำทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค –
ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ
อิซำว่ ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ –
สนำมบินฮำเนดะ
สนำมบินฮำเนดะ - กรุงเทพฯ ( 00.20-04.50 )

เช้ ำ

รำคำ

48,900.เทีย่ ง

 

ค่ำ

โรงแรม

✈

 NAGOYA SAKE TOKYU
CASHBACKREI HOTEL OR SIMILAR
TAKAYAMA

  HOTELWASHINNGTON
HOTEL OR SIMILAR
 MOTOSU VIEW HOTEL
  HOTEL
OR SIMILAR

-



 
✈

-

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 – วัดโอสุ คนั นอน – ช้ อปปิ้ งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้ำนนินจำอิงะ – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – นำโกย่ ำ

0005

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

0730

ถึงสนำมบินนำโกย่ ำ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ “วั ด โอสุ คั น นอน” (Osu Kannon Temple) เป็ นวัด พุ ท ธที่ มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดัง ของเมื อ ง
นาโกย่ า เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้า บู ช าเจ้า แม่ ก วนอิ ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในญี่ ปุ่ น และเป็ นวัด ประจ าตระกู ล โอดะ
นอกจากนี้ ยงั มี วดั บันโชจิ ซ่ ึ งโทกุง าวะ อิ เอะยาสุ เคยพัก อยู่เมื่ อครั้ งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่ ง
ของย่านโอสึ เป็ นเมืองที่ ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่ องเที่ ยวยอดฮิ ต
ที่ สุดของนาโกย่า ...นอกจากท่านจะได้ชื่นชมความงดงามของวัดโอสึ คนั นอนแล้ว ...บริ เวณถนนทางเดิ นที่ อยู่เยื้อง
กับบริ เวณวัดก็เป็ น “ย่ ำนช้ อปปิ้ งโอสุ ” (Osu Shopping Arcade) แหล่ง ช้อ ปปิ้ งยอดนิ ย ม ที่ มีร้านค้าและร้านอาหาร
กว่า 1,200 ร้ านเรี ยงรายอยู่สองข้างทาง ขายทุกอย่างตั้งแต่งานศิ ลปะราคาถูก คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ปไปจนถึ ง
แฟชั่น ทัน สมัย วัต ถุ โ บราณ ชุ ด กิ โ มโนใหม่ เ อี่ ย มหรื อ มื อ สอง และเสื้ อ ผ้า ร้ า นอาหารและคาเฟ่ ร้ า นค้า จิ ป าถะ
และของที่ ร ะลึ ก จากทั่ว ทุ ก มุ ม โลก ไม่ ใ ช่ เ พี ย งสิ น ค้า ในประเทศญี่ ปุ่ นเท่ า นั้ น... อิ ส ระให้ ท่ า นเลื อ กชมและ
ซื้อของฝากตามอัธยาศัย…
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ นินจำอิงะอุเอโนะ” (Iga-Ueno) เมืองแห่งนินจา ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ตั้งอยู่
ทางตะวันตก ของจังหวัดมิเอะ เป็ นเมืองเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของสองเมืองหลัก คือ เมืองอิงะ และ เมืองอุเอโนะ
ในปี ค.ศ.2004 และยังมีหมู่บา้ นน้อยใหญ่ที่รวมกันจนกลายเป็ น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผคู ้ นก็ยงั คงเรี ยกในชื่ อสั้นๆว่า
อิ ง ะ …ภายในหมู่ บ้า นนิ น จา ประกอบด้ว ยบ้า นพัก อาศัย ในอดี ต ที่ มี ท้ ัง ประตู ก ล ประตู ล ับ กับ ดัก หลุ ม พราง
ที่ ซ่ อ นเงิ น และดาบ อยู่ต ามจุ ด ต่ า งๆในบ้า นอย่า งน่ า ทึ่ ง และห้ อ งแสดงนิ ท รรศการ สาหรั บ จัด แสดงของสะสม
ที่ เกี่ ยวกับนิ นจา เช่ น งานเขียนโบราณ อาวุธนิ นจาประเภทต่างๆ เป็ นต้น ...นาท่านชมการแสดงโชว์ต่อสู ้ที่น่าตื่นตา
ตื่ น ใจจากเหล่ า นิ น จา รวมถึ ง ยัง มี บ ริ ก ารเช่ า ชุ ด นิ น จา และใส่ เ ดิ น เที่ ย วทั่ว เมื อ ง (ไม่ ร วมค่ ำ บริ ก ำรเช่ ำ ชุ ด ในรำคำ
500 เยน) … ให้ทุกท่านสัมผัสวิถีนินจา และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้น นาท่านชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในญี่ปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซึ่ งมี
การประดับไฟอย่างสวยงามในธี ม ต่า งๆ หลากหลายโซนและแตกต่ างกันไปในแต่ล ะปี เช่ น อุโ มงค์ไฟขนาดยาว
ประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ ้งสี สดใส, อุโมงค์ไฟสี ทองที่ เปรี ยบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่ งทางช้างเผือก,
อุโมงค์ไฟสี ชมพูที่เปรี ยบเสมือนอุโมงค์แห่ งความรัก เป็ นต้น … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพที่สวยงามของ
แม่น้ าและแสงไฟอันตระการตา...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ บริ เวณเทศกาลชมไฟ (2) CASH BACK 1,000 YEN
ทีพ่ กั :

NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ำม

นำโกย่ ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – อดีตจวนผู้ว่ำ – ซันมำชิ ซู จิ – ทำคำยำม่ ำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดิ นทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ ที่ทาให้คุณรู ้สึกเหมือนได้เดิ นทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ า เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ” ชมหมู่บา้ น

ที่ มีหลังคาสู งมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึ คุริ เป็ นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิ มแท้ๆ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ถูกสร้ างขึ้นเพื่อ
ต่ อ สู ้ กับ สภาวะอัน รุ น แรงของหิ ม ะในช่ ว งฤดู ห นาวที่ มี หิ ม ะตก... หมู่ บ้า นชิ ร าคาวาโกะได้รั บ การยกย่อ งเป็ น
“มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้ ” ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่ งยังคงรักษาความเป็ น
ธรรมชาติ ไ ด้อ ย่า งเหมื อ นเดิ ม … ด้ว ยเสน่ ห์ แ ละความสวยงามของตัว บ้า นหลัง คามุ ง ฟางที่ โ ดนปกคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะ
ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู ้สึกราวกับหมู่บา้ นในเทพนิ ยาย ซึ่ งมีความสวยงามอย่างมาก...
ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมด้วยหิ มะแห่งนี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ ำ” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่
อาบด้วยจิตวิญญาณแห่ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตามจารี ตแห่ งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนาท่านเดิ นทางชม “ทำคำยำม่ ำจินยะ” หรื อ
“อดีต จวนผู้ ว่ ำ แห่ ง เมื อ งทำคำยำม่ ำ ” ที่ ท างานและที่ อ ยู่อ าศัย ของผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ฮิ ด ะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี
ภายใต้การปกครองของโชกุน ตระกูล โชกุน โทกุง าว่า ในสมัย เอโดะ หรื อ กว่า 300 ปี ที่ แ ล้ว ...ท่ า นจะได้ช มถึ ง
“ห้ องทำงำน” / “ห้ องพักผ่อน” ที่แสนจะเรี ยบง่ายของผูป้ กครองในอดีต...
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ซันมำชิซูจ”ิ ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300ปี เป็ นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่า
ที่มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจ เป็ นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้ คืออาคารบ้านเรื อนเป็ นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ
และสี ของตัวอาคารจะมีสีน้ าตาลและสี ดาเท่านั้น ... ในปั จจุบนั ได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็ นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น...ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิม
เลือกซื้อตามอัธยาศัย...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
ทีพ่ กั :

TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่

ตลำดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ ำ – ปรำสำทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านชม “ตลำดสดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ า” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปี ที่ผา่ นมา โดยพวกเกษตรกรได้นาเอาผลิตผล
จาพวกดอกไม้ พื ชผัก มาจ าหน่ า ยเอง อี ก ทั้งของที่ ร ะลึ ก ที่ ข้ ึ น ชื่ อ ของเมื อ งทาคายาม่ า ด้ว ย... ณ บริ เ วณริ ม แม่ น้ า
มิ ย ากาว่ า เพื่ อ ให้ ท่ า นได้ตื่ น ตากับ “บ้ ำ นเรื อน” ที่ ย ัง คงความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข อง “สมั ย เอโดะ” ในช่ ว งปี
ค.ศ.1600-1868 ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง วิถี ชี วิต ความโดดเด่ น ทางวัฒ นธรรมและมี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว โดยเฉพาะ
สิ่ งหนึ่ งที่ ผูค้ นมักจะ พูดถึ งเสมอเมื่ อนึ กถึ งสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศู นย์กลาง
ชุมชนเมื องของ “โชกุนโทกุงำว่ ำ” ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุ ดคลาสสิ กกับบ้านเรื อนต่างๆ ซึ่ งจะเปิ ดให้ท่านชม
และเลือกซึ้อสิ นค้าต่างๆตามอัธยาศัย...
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้ ” เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่นทางด้าน
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และธรรมชาติอนั สวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps เพื่อนาท่านชมความงดงามของ “ปรำสำทมัตสึ
โมโต้ ” สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่นเป็ น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติประจาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็ นปราสาทที่สร้างด้วยไม้
5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดาเป็ นหลักใน
การตกแต่ง ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ยงิ่ ใหญ่ และสุขมุ จนได้สมญานามว่า “ปรำสำทอีกำ” นอกจากนี้ ปราสาทมัตสึ โมโต้ยงั
มีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติ ของขุนนางในสมัยก่อน ...ให้ท่านชื่นชมความงามของปราสาทที่มี
ทัศนียภาพของ เทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่นอันงดงามเป็ นฉากหลัง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นาท่านเดิ นทางสู่ “โอชิ โนะฮั คไค” หมู่บา้ นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ
Kawaguchiko และ Yamanakako ภายในหมู่บา้ นมีบ่อน้ าแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุ

มามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อเป็ นน้ าที่สะอาดเกิดจาก
ธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ ายและหญ้าน้ าเกิดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไป
เป็ นสี เขี ยวสวยงามคล้ายกับ มรกตอยู่ในน้ า บริ เวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และเป็ นจุ ดที่ สามารถมองเห็ นและ
ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชนพื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอำท์ เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือก
ชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph
หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ ยงั มีหมวด
สิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ใน
พื้นที่ กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันตาม
อัธยาศัย ...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
พร้ อมเสิร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติอร่ อยที่ สุดและมีเนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีห่ ้ ำ

อิซำว่ ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นาท่ านสัมผัสกับ ประสบการณ์ ค วามสนุ ก สนานที่ “ฟู จิเท็น สกี รี สอร์ ท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกี และ
ที่ พ กั ที่ ต้ งั อยู่บ ริ เ วณภู เ ขาไฟฟูจิ ... ท่ า นจะได้สัม ผัส กับ “หิ มะ” ที่ ตกในช่ ว งปี ใหม่ ... หากมี เ วลาพออิ ส ระให้ท่ า น
ได้เ ลื อ กสัม ผัส ประสบการณ์ ใ หม่ อาทิ ตื่ น เต้น กับ การลื่ น ไถลด้ว ย “สกี” เลื อ กสนุ ก กับ “สโนว์ บ อร์ ด ” หรื อ เลื อ ก
เพลิ ดเพลิ นกั บ การ “นั่ ง เลื่ อ นหิ ม ะ ” ที่ ท่ าน จะสามารถนั่ ง ดื่ มด่ ากั บ ทั ศ นี ย์ ภ าพที่ ถู ก ป กคลุ ม ด้ ว ยหิ ม ะ
ที่ดูแล้วสะอาดตายิง่ นัก (มี Slade ให้ บริกำร / ไม่ รวมอัตรำเช่ ำอุปกรณ์ และชุดสำหรับเล่ นสกี)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ ำนชินจูก”ุ หรื อ “ศู นย์ กลำงทีส่ องแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั
สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ฝั่ งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่ งทิ ศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิ จที่ เต็มไปด้วยอาคารสานักงานสู งระฟ้ า
โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการปกครองของ
มหานครโตเกี ย ว และ ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ออก เป็ นย่ า นแห่ ง สี สั น ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ย ห้ า งสรรพสิ น ค้า ชื่ อ ดัง เช่ น Isetan,
Takashimaya, Odakyu เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์, ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ , ร้านขายสิ นค้าลดราคา
และสิ นค้ามื อสอง ร้ านอาหาร และย่านคาบู กิ โชะ ซึ่ ง เป็ นแหล่ งบัน เทิ ง ยามราตรี ที่ใ หญ่ที่ สุดของญี่ ปุ่น ท่ านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ห้อดัง
ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุกกระจิ ก น่ ารัก ๆในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล้องถ่ายรู ปดิ จิตอล MP-3, Walkman, CD-Player ,
คอมพิวเตอร์ , Note Book, นำฬิ กำ เป็ นต้น นอกจากนั้นท่าน ยังจะได้เห็นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้าในกรุ งโตเกียว ที่นบั ได้วา่ มีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ
ในย่ ำนชินจูกุ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”

วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

0020
0450

เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน

TG 661

ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ นต้ น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ วันที่ 06-11 กุมภาพันธ์ *วันตรุ ษจีน*
15 – 20 กุมภาพันธ์ *วันมาฆะบูชา*
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

48,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

44,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

44,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

36,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3.
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4.
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5.
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 10,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ 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 15-25วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ในแต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ
โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEGทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...

