รห ัสโปรแกรม : 17349

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดกำรเดินทำง
16 – 21 มกรำคม 2563
29 มกรำคม – 03 กุมภำพันธ์ 2563
08 – 13 กุมภำพันธ์ 2563
26 กุมภำพันธ์ – 02 มีนำคม 2563

คอนเฟิ ร์ มเดินทำง
15 ท่ ำน

วันที่

ไม่ บังคับทิป
ไกด์ / คนขับรถ

มี WIFI บนรถบัส
ตลอดกำรเดินทำง

รำคำ

46,900.-

มีนำ้ ดื่ม 1 ขวด
บริกำรทุกวัน

กำหนดกำรเดินทำง

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.45 – 06.55 )

2

ฮำเนดะ – นิกโก้ – ศำลเจ้ ำโทโชกุ – พิพธิ ภัณฑ์ Mashiko Sankokan –
นำ้ ตกฟุคุโรดะ

3
4
5
6

ชิรำคำว่ ำ – หมู่บ้ำนโบรำณโออูชิจูกุ – ปรำสำทซึรุงะ – ภูเขำซำโอะ
(นั่งกระเช้ ำ)
ซำโอะ – หมู่บ้ำนสุนัขจิง้ จอก แห่ งเมืองซำโอะ – เก็บสตรอเบอร์ รี่ –
คำวำโกเอะ – ตรอกลูกกวำด – พิพธิ ภัณฑ์ The Omiya Bonsai Art
ไซตำมะ – ช้ อปปิ้ ง มิตซุย เอำท์ เล็ท – วัดอำซะกุซ่ำ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ –
ช้ อปปิ้ งโอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ
สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )

เช้ ำ เทีย่ ง

ประกันอุบัตเิ หตุ

ค่ำ

รสบัส + โรงแรม
มำตรฐำน

โรงแรม

✈

-

















-

✈



SHIRAKAWA HOTEL
OR SIMILAR

 ZAO HOTEL
HOTEL OR SIMILAR
SAITAMA HOTEL
OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพ ฯ – สนำมบินฮำเนดะ ( 23.15 – 06.55 )

1900

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

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

2345

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพ ฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 682
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ฮำเนดะ – นิกโก้ – ศำลเจ้ ำโทโชกุ – พิพธิ ภัณฑ์ Mashiko Sankokan – นำ้ ตกฟุคุโรดะ

0655

ถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ ... เพื่อพาท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ ำโทโชกุ” เป็ นศาลเจ้าประจาตระกูลโทกุงา
วะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็ นสุ สานของ “โทกุงำวะ อิเอยะสุ ” โชกุนผูพ้ ลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพ
เจ้าคุม้ ครองและปกป้ องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเ้ ลื่อมใส ชมเจดีย ์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคาสอน บท
สวดมนต์ และสิ่ งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็ นโบราณวัตถุล้ าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุม้ ประตูโย

เมมง อันเป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ของญี่ปุ่นและยังเป็ นศิลปะชิ้นเอกที่มีชื่อเสี ยงของ
ประทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยงั มีประติมากรรมที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว,
แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็ นตัน ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดิ นทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ Mashiko Sankokan” ที่ ต้ งั อยูใ่ นเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดโทะชิ กิ
(Tochigi) ซึ่งถ้าพูดถึงงานเซรามิกและเครื่ องปั้ นดินเผาแล้วมีบางคนถึงกับยกย่องให้มะชิโกะเป็ นเมืองหลวงแห่ งเซรามิก
ญี่ปุ่น เพราะเมืองทั้งเมืองจุเต็มไปด้วยร้านค้า สตูดิโอ และพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ ยวกับเครื่ องปั้ นดินเผา สองข้างถนนก็มีงาน
เซมิก งานศิลปะให้ชมอยูไ่ ม่วา่ งเว้น ให้ผรู ้ ักการเสพงานศิลป์ ได้เดินชมด้วยความเพลิดเพลิน
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “น้ำตกฟุคุโรดะ” (Fukuroda Falls) เป็ นหนึ่ งในสามน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ปุ่น น้ าตกจะ
ไหลผ่านหน้าผาหิ นยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นชั้นหิ นไล่ระดับลงมา 4 ชั้น จึงเรี ยกอีกชื่อหนึ่งได้วา่ “นำ้ ตก 4 ชั้น” มีจุดชมวิว
ที่จะทาให้ท่านเห็นน้ าตกอย่างใกล้ชิด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามในทุกฤดูกาล
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (2)

ทีพ่ กั : SHIRAKAWA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ำม

ชิรำคำว่ ำ – หมู่บ้ำนโบรำณโออูชิจูกุ – ปรำสำทซึรุงะ – ภูเขำซำโอะ (นั่งกระเช้ ำ)

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (3)

นาท่ านเดิ นทางสู่ “หมู่ บ้ำนโบรำณ โออุชิจูคุ” หมู่บ้านที่ อดี ตเคยเป็ นเมื องสาคัญในยุคเอโดะ ซึ่ งเชื่ อมต่อเมื องอิ ซุ
กับนิ กโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน เป็ นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนา ๆ เรี ยงรายกันสองฝั่ ง
กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้ นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บา้ นโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
เขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปั จจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลังในโออุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่
จนกลายเป็ นร้านขายของที่ ระลึก ร้านค้าขายสิ นค้าพื้นเมือง ... อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้ อสิ นค้าและบันทึ กภาพตาม
อัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทซึรุงะ” (Tsuruga Castle) เป็ นศูนย์รวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizuwakamatsu จังหวัด Fukushima ภูมิภาคโทโฮขุ (Tohoku) ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อราวศตวรรษที่ 14 กระทัง่ ศตวรรษที่ 19
ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจัง หวัดฟุกุชิ มะในปั จ จุ บัน ภายในปราสาทซึ รุง ะ ถูกจัด แสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ มี การบอกเล่ า
เรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติของปราสาทแห่งนี้ รวมถึงวิถีชีวติ ของเหล่าซามูไร โดยชั้นหนึ่งจะเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับเจ้าผูค้ รอง
แคว้นแห่ งนี้ แต่ละคน รวมถึงประวัติศาสตร์ ของที่นี่ ชั้นที่ สองจะเล่าเรื่ องราววิถีชีวิตของผูค้ นในสมัยเอโดะและศิลปะ
หัตถกรรมของคนในแถบ Aizu และที่ช้ นั สามจะเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับสงครามโบชิน นอกจากนี้ยงั สามารถขึ้นไปชมได้ถึง
ชั้นบนสุดของปราสาท ชมสวนรอบปราสาท (Tsuruga Castle Park) และที่บริ เวณชั้นบนของปราสาทยังมองเห็นวิวเมือง
ไกลสุดสายตาได้โดยรอบอีกด้วย ต้นไม้พากันเปลี่ยนสี ผลัดใบกันอย่างสวยงาม ทาให้บริ เวณนั้นเกิดเป็ นสี สันของใบไม้
ต้นไม้นอ้ ยใหญ่สลับสี แดงส้มเหลืองกันอย่างลงตัว ซึ่ งถ้าอากาศดีจะมองเห็นภูเขาบันได (Mt. Bandai) สัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งแทบนี้ได้อย่างชัดเจน
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปนัง่ กระเช้าชม “ภูเขำซำโอะ” (Mount Zao) เป็ นเทือกเขาที่ทอดตัวตัด
ระหว่างจังหวัดมิยะงิ (Miyagi) และจังหวัดยะมะงะตะ (Yamagata) ในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ในช่วงฤดูหนาวหิ มะจะ
ปกคลุมทัว่ พื้นที่เป็ นสี ขาวโพลน และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิ ยมในการมาชมอสู รหิ มะ (Ice Monster) หนึ่ งในสถานที่
เก่ า แก่ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น เส้ น ทางการเล่ น สกี มี ค วามหลากหลาย เหมาะส าหรั บ นัก สกี ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ต้น และระดับ กลาง
นอกจากนี้ยงั มีทวั ร์สาหรับพาชม ปี ศาจน้ าแข็ง (Ice Monster หรื อภาษาญี่ปุ่นเรี ยกว่าจุเฮียว Juhyo) พาเที่ยวชมบริ เวณที่มี
ปี ศาจน้ าแข็งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ส่ วนเวลากลางคืนยังมีการเปิ ดไฟไลท์อพั เพิ่มความสวยงามอีกด้วย หากวันไหนสภาพ
อากาศเป็ นใจอาจได้เห็นวิวสวย ๆ ของทุ่งปี ศาจหิ มะจุเฮียวฮาระ (Juhyohara) ได้จากบนกระเช้า
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (5)

ทีพ่ กั : ZAO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ ี่

ซำโอะ – หมู่บ้ำนสุ นัขจิง้ จอก แห่ งเมืองซำโอะ – เก็บสตรอเบอร์ รี่ – คำวำโกเอะ – ตรอกลูกกวำด – พิพิธภัณฑ์ The Omiya
Bonsai Art

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (6)

พาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนสุ นัขจิง้ จอก แห่ งเมืองซำโอะ” (Zao Fox Village) ตั้งอยูใ่ กล้กบั เมืองชิ โรอิชิในภูเขาของ
จังหวัดมิยากิ เปิ ดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ภายในหมู่บา้ นมีสตั ว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนขั จิ้งจอก 6 สายพันธุ์
ที่วงิ่ ไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผูเ้ ข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้ อนอาหารได้
อีกด้วย ในประเทศญี่ปุ่น สุนขั จิ้งจอกเป็ นสัตว์ที่สาคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนขั จิ้งจอกมีวิญญาณ
ของเทพอินาริ โอคามิ หรื อเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่ งเป็ นเทพแห่ งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร เช่น ข้าว
ใบชา เป็ นต้น และความเจริ ญรุ่ งเรื อง หมู่บา้ นสุ นขั จิ้งจอกแบ่งออกเป็ น 2 โซน ได้แก่ โซนที่ขงั สุ นขั จิ้งจอกไว้ในกรง
เพื่อให้เราได้ถ่ายรู ปชัด ๆ และโซนถัดไปเป็ นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ ทั้งนี้ บริ เวณทางเข้าจะมีการแนะนาเรื่ อง
กฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิตวั เมื่ออยูใ่ นหมู่บา้ นสุนขั จิ้งจอก เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยว

จากนั้นนาท่านไปเพลิ ดเพลินกับการเลื อกชมและซื้ อสตรอเบอร์ รี่ “ไร่ สตรอเบอร์ รี่ ” ของชาวญี่ปุ่นที่ มีการปลูกอย่าง
พิถีพิถนั และได้รับ การดูแลเอาใจใส่ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ผลของสตรอเบอร์ รี่น้ นั มีสีแดงสด ขนาดใหญ่
และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “เมืองคำวำโกเอะ” ซึ่ งตั้งอยูใ่ นจังหวัดไซตามะเมืองที่ ได้ชื่อว่าเป็ น “ดินแดนมัน
หวำนแสนอร่ อย” นอกจากจะมีดีที่มนั หวานแล้วยัง เป็ นเมืองที่ ได้รับฉายาว่า “ลิตเติล้ เอโดะ” เนื่ องจากมีการอนุ รักษ์
สถาปั ตยกรรมแบบดั้งเดิม (คุระสึ คุริ) และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่ งเรื องของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลง
ตัว ... เพื่อพาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดิ นทางสู่ “ตรอกขนมหวำน” หรื อ “ย่ ำนคำชิย่ำ โยโกโช” ซึ่ งมีมาตั้งแต่สมัยเมจิ
ตอนต้น ขนมหวานจะเปลี่ยนแปลงไปจากขนมหวานแบบดั้งเดิม โดยคงขั้นตอนการทาแบบเดิมในสมัยก่อนไว้ และใช้
มันหวานที่เป็ นของขึ้นชื่อของคาวาโกเอะ แต่ละร้านจะมีวธิ ีเฉพาะในการทาขนมหวาน ดังนั้นขนมหวานจึงมีรสชาติและ
รู ปลักษณ์ที่ต่างกัน นอกจากนี้ชมขั้นตอนการทา และลองชิมขนมหวานที่ทาสดใหม่ได้ที่ร้าน และยังมีร้านขายขนมญี่ปุ่น
แบบดั้งเดิมและขนมเค้ก ลูกกวาด ลูกอมต่าง ๆ ให้เลือกสรรมากมายเรี ยงรายไปตลอดสองข้างทาง
จากนั้นพาท่านเดิ นทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ The Omiya Bonsai Art” เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่น (เรี ยกได้วา่ มีคุณภาพมากที่สุดในโลก) ซึ่งนอกจากจะรวมประเภทของบอนไซไว้มากมายแล้ว สถานที่แห่ง
นี้ยงั รวบรวมบอนไซหายากจากบุคคลที่มีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่น เช่น บอนไซประจาตระกูลของนายกรัฐมนตรี อาเบะอีกด้วย
ดังนั้นเพื่อให้สมกับเป็ นเมืองแห่ งบอนไซ ทางพิพิธภัณฑ์จึงมีเป้ าหมายเพื่อให้คนสามารถเข้าใจบอนไซได้โดยง่ายที่สุด
การจัดวางภายในห้องโถงต่าง ๆ จะเน้นให้เป็ นสัดส่ วน เพื่อที่อย่างน้อยแม้คุณจะไม่เข้าใจ แต่คุณก็จะได้สัมผัสกับบอน
ไซ ได้สมั ผัสถึงความงามอย่างไม่รู้ตวั นอกจากนี้ เพื่อให้คนเลือกเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์บ่อย ๆ เขาก็ใช้วิธี “เปลี่ยนบอน
ไซทุ กสัปดาห์ ” ทาให้ผูท้ ี่ มาชมได้เห็ นบอนไซใหม่ ๆ อยู่เรื่ อย ๆ ซึ่ งล้วนเป็ นการนาเข้ามาจากทั่วเกาะญี่ ปุ่น หรื อ
แม้กระทัง่ จากต่างประเทศ และยังรวมไปถึงบอนไซอื่น ๆ ในสวนของพิพิธภัณฑ์เองที่รอการเฉิ ดฉายเมื่อได้นาจัดเข้า
ห้องแสดงและตัดแต่งอย่างถูกต้อง
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (8)

ทีพ่ กั : SAITAMA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ

ไซตำมะ – ช้ อปปิ้ ง มิตซุย เอำท์ เล็ท – วัดอำซะกุซ่ำ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – ช้ อปปิ้ งโอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (9)

จากนั้นนาท่านเดินทางช้อปปิ้ งที่ “มิตซุย เอำท์ เล็ท” เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้ อสิ นค้า
“แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130
ร้านค้า ซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่
เปิ ดตัวเป็ นครั้ งแรกในประเทศญี่ ปุ่ น อี ก 9 แบนด์ดังที่ ม าเปิ ดครั้ งแรกในญี่ ปุ่น มี ท้ งั สิ น ค้าสาหรั บ สุ ภาพบุ รุษ และ
สุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
นาท่ านเดิ นทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วัดเก่ าแก่ ที่สุดในโตเกี ยว เชิ ญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ ำแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนำดยักษ์ ” ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่ งนี้
หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In
Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของ เครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะ
เลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (10)

หลังอาหารกลางวันนาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ านชินจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของ
นครโตเกียวในปั จจุบนั ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายของเป็ นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับ
หมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายทั้ง
เครื่ องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซานริ โอช็อป หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจ
คุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย
จากนั้นนาทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และทัน สมัย เป็ นเกาะที่ แ สดงให้เห็ น ถึ ง วิสัย ทัศ น์ และศัก ยภาพของชาวญี่ ปุ่ น ที่ ส ามารถสร้ า งสิ่ ง ที่ เป็ นไปไม่ ไ ด้
ให้เป็ นไปได้ข้ ึนมา ให้ท่านได้ดื่มด่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ ำสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ตื่ น ตากับ สี สั น ของแสงไฟที่ ป ระดับ ประดา ท่ า นสามารถลองสั ม ผัส บรรยากาศของอ่ า วโตเกี ย วที่ มี “สะพำน

เรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” เวอร์
ชัน่ ญี่ปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าว (ไม่ รวมค่ ำชิงช้ ำสวรรค์ , ค่ ำเข้ ำชม และเครื่ องเล่ นต่ ำง ๆ) หรื อช้อปปิ้ ง “ห้ ำง Aqua
City Odaiba” แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าต่าง ๆ มีจุดเด่นอยูท่ ี่ช้ นั 5 เป็ น “รำเมง ฟู้ด ธีมพำร์ ค” (Ramen Food Theme
Park) ที่รวบรวมราเมงชนิ ดต่าง ๆ จากทัว่ ประเทศญี่ปุ่นม และยังเป็ นจุดยอดนิ ยมสาหรับชมวิว สะพานสายรุ ้ง อีกด้ว ย
หรื อจะเลือกเดินที่ “DECKS Tokyo Beach” ช้อปปิ้ งมอลล์สไตล์เมืองในโอไดบะ ที่ภายในเด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปด้วย
แหล่งช้อปปิ้ ง อาหาร และความบันเทิงอย่างครบครัน รวมไปถึง Tokyo Joypolis สวนสนุกในร่ มที่สามารถเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมมากมายกว่า 20 แบบได้ในแห่ งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เครื่ องเล่นสไตล์สัมผัสประสบการณ์ และบ้านผีสิง
เป็ นต้น นอกจากนั้นศูนย์อาหารยังจัดตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกด้วย
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำ อำหำรมื้อเที่ยงและมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อย
จำกร้ ำนค้ ำต่ ำง ๆ ***
สมควรแก่ เวลาพาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ ( 00.20 – 05.25 )

0020
0525

เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ นต้ น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

46,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

42,900.- บาท

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

ท่านละ

42,900.- บาท

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

ท่านละ

35,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

20,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วันนะคะ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบตั เิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)
อัตราค่ าบริการนีไ้ 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 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขกำรชำระเงิน  สำหรับกำรจอง กรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท

 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 30 วัน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.
4.
5.
6.

7.

8.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใด ๆ
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ ป)
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั ญหาอื่น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

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 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

