รห ัสโปรแกรม : 17434

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

JAPAN SAKURA PERFECT ROUTE
7 ว ัน 4 คืน

สายการบินไทย TG

1

วันที่

อาหาร
เช้ า เทีย่ ง เย็น
-

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

2

สนามบินคันไซ – ใส่ กโิ มโน เดินเล่ นเส้ นทางชมซากุระแสนสวย –
ถนนสายนักปราชญ์ – คลองโอคาซากิ – ทางลาดเคอาเกะ – ศาลเจ้ าเฮย์ อนั –
วัดคิโยมิสึ – นาโกย่ า
เมืองโอคาซากิ – ปราสาทโอคาซากิ – สวนโอคาซากิ – โกเทมบะ เอ้ าท์ เล็ท
ออนเซ็น + ขาปูยกั ษ์ ไม่อ้นั

3
4
5
6
7

-

กาหนดการเดินทาง

นาโกย่ า ซาคาเอะ
หรื อเทียบเท่ า
คาวาคูชิโกะ โทมิโนโกะ
หรื อเทียบเท่ า

-

-

-

-

--

-

-

-

--

-

-

-

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – เจดีย์ชูเรโตะ - ซากามิโกะ (ชมซากุระ + ใส่ ชุดยูกาตะ)
ชมเทศกาลไฟกลางคืน - เมืองโตเกียว
อิสระช้ อปปิ้ ง หรื อ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
โตเกียว – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซะกุซะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ ายรู ป) –
ช้ อปปิ้ งชินจุกุ – ชมซากุระวิวกลางคืนแม่ นา้ เมกุโระ – สนามบินฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ

โรงแรม
หรื อเทียบเท่า

ซันไชน์ ซิตี้ ปริน้ ซ์
หรื อเทียบเท่ า
ซันไชน์ ซิตี้ ปริน้ ซ์
หรื อเทียบเท่ า

1-7 เมษายน 2563
2-8 เมษายน 2563
3-9 เมษายน 2563

2

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – โอซาก้า
อาหาร
-/-/21.00 น.
กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.59 น.
วันทีส่ อง

07.30 น.

เหิรฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 622
สนามบินคันไซ – ใส่ กโิ มโน เดินเล่นเส้ นทางชมซากุระแสนสวย –
อาหาร
- / เทีย่ ง / เย็น
ถนนสายนักปราชญ์ – คลองโอคาซากิ – ทางลาดเคอาเกะ –
ศาลเจ้ าเฮย์อนั – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า
ถึงท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ เส้นทางแห่งมรดกโลกเมืองเก่าเกียวโต ว่ากันว่าผูใ้ ดที่มาเยือนแดน
อาทิตย์อุทยั แล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น ที่นี่เป็ นเมืองเก่าที่ยงั คง
อนุรักษ์ความสวยงามด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่อนั เลื่องชื่ออย่างน่าทึ่ง ช่วง
เดือนตุลาคม ที่นี่เหมือนถูกเสกให้เป็ นเมืองในฝัน สองข้างทางเต็มไปด้วยใบไม้หลากสี สัน
ทั้งเขียว แดง น้ าตาล ส้ม เป็ นต้น บรรยากาศเช่นนี้ท่านจะสัมผัสได้ในเดือนที่เป็ นฤดูใบไม้
ร่ วงเท่านั้น ซึ่ งหนึ่งปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ที่นี่ยงั มีมรดกโลกหลายแห่งให้ชื่น
ชมความงดงาม
3

นาท่านชมเส้ นทางสายซากุระทีส่ วยทีส่ ุ ดของเมืองเกียวโต
พิเศษ ให้ ท่านใส่ กโิ มโน เดินเล่ น ถ่ ายรู ปเมืองเกียวโต แบบฟิ นๆ สวยสุ ดๆ
ถนนเท็ตสึ กะคุโนะมิจิ หรื อ "ถนนสายนักปราชญ์ " (Philosopher's Path) นับสถานที่ยอด
ฮิตสาหรับชื่นชมฤดูกาลทั้ง 4 ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ถนนซากุระเรี ยบริ ม
คลอง ที่กลายเป็ นสี ชมพูแห่ งนี้ จะกลายเป็ นจุดชมฮานามิที่ครึ กครื้ นที่สุดแห่ งหนึ่ งในเกียว
โต
ชมซากุระเรียบคลองโอคาซากิ มีจุดเริ่ มที่บริ เวณทางลาดเคอาเกะ แล้วลากผ่านเลยศาลเจ้าเฮ
อันจิ ง กู นาท่า นเดิ นชมซากุ ระ ทางลาดเคอาเกะ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบคลองที่ เชื่ อม
ระหว่างทะเลสาบบิวะและเกี ยวโต ตั้งอยูใ่ กล้วดั นันเซนจิ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สามารถชื่ น
ชมซากุระขนานทางรถไฟเก่าได้อย่างสวยงาม
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเฮย์ อนั สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1895 เนื่องในโอกาสครบรอบ 1,100 ปี
ของการสถาปนานครหลวงเกียวโต ตัวอาคารทาด้วยไม้ทารักสี แดงสวยงาม ภายในบริ เวณ
มีสวนญี่ปุ่นที่มีความสวยงามเป็ นที่เลื่องลือ

ค่า

จากนั้นนาท่านสู่ แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีชื่อเสี ยงและมีความศักดิ์สิทธิ์ วัดคิโยมิสึ หรื อ
วัดน้ าใส ตั้งอยูบ่ ริ เวณเนิ นเขาฮิงาชิยาม่า ให้ท่านได้ดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ สามสายที่ไหลมาจาก
เทือกเขา ซึ่ งน้ าแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ น้ าทางขวามือดื่มแล้วจะทาให้มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด สายกลางดื่มแล้วจะทาให้ชีวติ มีความร่ ารวย มัง่ คัง่ และน้ าทางซ้าย
มือทาให้อายุยนื ยาว สุ ขภาพแข็งแรง
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม NAGOYA SAKAE หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

เมืองโอคาซากิ – ปราสาทโอคาซากิ – สวนโอคาซากิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท อาหาร เช้ า / เทีย่ ง / เย็น
ออนเซ็น + ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ปราสาทโอคาซากิ เยือนปราสาทที่ว่ากันว่าเป็ นบ้านเกิ ดของโทคุ งะวะ อิเอยะสุ โชกุนคน
สาคัญแห่งยุคเอโดะ ชมด้านบนของตัวปราสาทซึ่งปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดง
ประวัติความเป็ นมาของปราสาท เรื่ องราวในอดีต ข้าวของเครื่ องใช้จริ งในสมัยก่อน ความ
พิ เศษของปราสาทแห่ ง นี้ บริ เวณด้า นในสวนจะมี นาฬิ ก าเรื อนใหญ่ โดยทุ ก ชั่วโมง จะ
มีตุก้ ตาของท่านโชกุนออกมาร้องเพลงร่ ายราอย่างสนุกสนาน
นาท่านสู่ สวนโอคาซากิ เป็ นสถานที่ที่ผคู ้ นในเมืองนิ ยมมาเดินเล่นและพักผ่อน บรรยากาศ
ภายในสวยงามและร่ มรื่ นไปด้วยพรรณไม้ ให้ท่านเดินชมซากุระอันงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ แหล่งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังที่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่ง
รวมสิ นค้านาเข้าและสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้าล่าสุ ด
พร้อมเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ อย่างสวยงาม ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ
เลือกซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดู
เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ
รองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้า
สาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า

นาท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้นั )
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นาท่านอาบนา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รียกว่ า“ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภาพและ
ผิวพรรณทีด่ ี
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วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – เจดีย์ชูเรโตะ - ซากามิโกะ
อาหาร
เช้ า / เทีย่ ง / ค่า
(ชมซากุระ + ใส่ ชุดยูกาตะ) - ชมเทศกาลไฟกลางคืน - เมืองโตเกียว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้ น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่ ง
นับว่า เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสู งถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขา
ฟูจิ เต็มไปด้วยธรรมชาติอนั งดงาม และเป็ นอุทยานแห่ งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5
แห่ง ได้แก่
ยะมะนะกะโกะ คะวะงุ จิโกะ โมโตสุ โกะ โชจิ นโกะ ไซโก้ และมี ออน
เซนหลายแห่ งนาท่านสัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 บนระดับความสู งที่ 2,500
เมตร
(ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศหากอากาศไม่ เอือ้ อานวย นาท่านชมวิวสวยงามด้ านล่างเพื่อความ
ปลอดภัยของทุกท่ านเป็ นสาคัญ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เจดีย์เชรู โตะ เป็ นเจดียห์ ้าชั้นบนเนิ นเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิ ดะและภูเขาไฟฟูจิ
ในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดียน์ ้ ีต้ งั อยูบ่ นศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ซึ่ งถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อระลึกถึ งสันติภาพปี 1963 ซึ่ งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ
400 ขั้น ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดียห์ า้ ชั้น
นาท่านเดินทางสู่ ซากามิโกะ ชมเทศกาลดอกซากุระบานสะพรั่ง
พิเศษ..พร้ อมให้ ท่านใส่ ชุดยูกาตะ ฟรี !!! ใส่ ชุดยูกาตะเดินเล่น
ในสวนซากุระ ถ่ายรู ปเซลฟี่ แบบฟิ นๆ
ชมเทศกาลไฟประดับยามค่าคื น ท่านจะได้พบกับการประดับ
ไฟ ซึ่งมีชื่อเสี ยงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ ปุ่ น การจัด
แสดงไฟทั้งสวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์ และจานวนไฟที่ใช้
จัดแสดงนั้นมากมายจนนับไม่ถว้ นอีกทั้งการจัดแสดงไฟนั้น ยังมีการปรับแต่งให้สวยงาม
และแตกต่างกันไปในแต่ละปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้ า

อิสระช้ อปปิ้ ง หรื อ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
อาหาร
เช้ า / - / ( ไม่ มีรถโค้ ชบริการ เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันหรื อ ซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
(ไม่ มีรถโค้ ชบริการ เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง)
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่ งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ งตานานและจินตนาการของการผจญ
ภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่ องเล่น
ในหลายรู ปแบบ เช่น ท้าทาย
ความมันส์ เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED
MANSION บ้านผีสิง , ตื่ นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรื อผจญภัยในป่ ากับ
JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO
BLASTERS, เข้า ไปอยู่ใ นโลกแห่ ง จิ นตนาการกับ การ์ ตูน ที่ ท่ า นชื่ นชอบของ WALT
DISDEY

**ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,800 บาท
**ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท
สาหรับท่านที่เลื อกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดิ นทางจาก
มัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรื อช้อปปิ้ งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหา
นครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่ นแหล่งช้อบปิ้ งชื่อดัง
ย่ านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยั รุ่ นญี่ปุ่น
เพลิดเพลินกับการช้อบปิ้ งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด
ย่ านชิ บูย่า ย่านวัยรุ่ นชื่ อดังอีกแห่ งของมหานครโตเกี ยวท่านจะได้ตื่นตาตื่ นใจกับแฟชั่น
ทันสมัยของหนุ่ มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้ านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก
109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น
ย่ านชิ นจูกุ(Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว
เป็ นศู นย์รวมแฟชัน่ เก๋ ๆ เท่ ห์ๆ ของเหล่ า บรรดาแฟชั่นนิ สต้า มี ส ถานี รถไฟชิ นจู กุที่ เป็ น
เหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมี
ผูค้ นจานวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริ การสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ที่เต็มไปด้วย
ตึกระฟ้ าหลายอาคาร มีท้ งั โรงแรมชั้น ตึกแฝดที่เป็ นสานักงานรัฐบาลซึ่ งด้านบนของตึกนี้
เปิ ดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ส่ วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็ นย่านที่เต็มไปด้วย
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เทีย่ ง
ค่า

วันที่หก

เช้ า

เทีย่ ง

ห้างสรรพสิ นค้า, ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรี
ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระเต็มวันหรื อ ซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
นาท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า
โตเกียว – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซะกุซะ –
อาหาร
เช้ า / เทีย่ ง / โตเกียวสกายทรี (ถ่ ายรู ป) – ช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ –
ชมซากุระวิวกลางคืนแม่ นา้ เมกุโระ – สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมซากุระที่เบ่งบานทัว่ ทั้งสวนอูเอโนะ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในกรุ งโตเกียว ที่นี่ผคู ้ นเมือง
ญี่ปุ่นนิยมมานัง่ ชมดอกซากุระบานในสวนแห่งนี้ ท่านจะได้เห็นคนญี่ปุ่นนัง่ ร้องราดื่มสาเก
เห็นชาวญี่ปุ่นออกมาสนุกสนานกันท่ามกลางความสวยงามของต้นซากุระที่แข็งกันออกดอก
บานสะพรั่ง ที่จะบานให้เห็นเพียง 1 อาทิตย์เท่านั้น และหาชมได้เพียงปี ละครั้ง
(เทศกาลชมดอกซากุระบาน ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรื อวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสี ยงของเมือง
โตเกี ยว มีลกั ษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรี ยกว่า Kaminarimon (ประตูเทพ
เจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสี แดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและ
เทพเจ้าสายลมทาหน้าที่เป็ นทวารบาล อยูส่ องข้างประตู จากประตูช้ นั นอกสู่ ประตูหลักด้าน
ในวัด เป็ นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรี ยกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขาย
ของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุ ดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่ องลาง ของที่
ระลึ ก ของญี่ ปุ่ นทุ ก ชนิ ด ขนมญี่ ปุ่ น ไอศรี ม และอี ก มามาย และเมื่ อ ผ่ า นประตู ห ลัก
Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธู ปปั กอยู่ ข้างกระถางมีที่
ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชาระร่ างกายให้ บริ สุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธู ปแล้ว คนญี่ปุ่น
มักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดี, เงินทอง
ไหลเข้ากระเป๋ า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ อารามหลักที่ โอ่อ่าและสงบเงี ยบ ด้านข้างอารามเป็ น
เจดีย ์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่ งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปวิวโตเกียวสกายทรี จากที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพ
ต้อ งที่ นี่ เพราะที่ นี่ มี ร้ า น 100 เยนที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และใหญ่ ที่ สุ ด เป็ นร้ า นดัง ของนัก ช้อ ป
ทั้งหลายที่เฝ้ ารอเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ท้ งั เสื้ อผ้า รองเท้า สิ นค้าแฟชัน่ ขนม
ญี่ปุ่น กล้องถ่ายรู ป สิ นค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็ นต้น

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
00.20 น.
05.25 น.

จุดชมซากุระที่แม่ น้าเมกุโระ ยามค่าคืน เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมซากุระยอดนิ ยมของชาวโตเกียว
เพราะจะมีตน้ ซากุระปลูกอยู่ 2 ข้างทางของแม่น้ า และตลอดสองฝั่งของแม่น้ าจะมีทางเดิน
และที่นงั่ เหมือนเป็ นสวนหย่อมเล็กๆยาวตลอดแม่น้ าเมกูโระ ตั้งแต่บริ เวณสะพาน Meguro
Shinbashi ที่อยูบ่ ริ เวณตะวันตกของสถานี รถไฟ Meguro ไปจนถึงสถานี Nakameguro โดย
ดอกซากุระที่นี่จะบานแบบ Full Bloom ช่ วงประมาณปลายเดื อนมี นาคมถึ งต้นเดื อน
เมษายน ตามช่ วงเวลาทัว่ ๆไปของเมืองโตเกี ยวในช่ วงที่ซากุระบาน จะมีร้านค้าแบบแผง
ลอยเล็กๆขายของกินพวก ปิ้ งย่าง และเบียร์ บริ เวณนี้ ดว้ ย และจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด
เสาร์ -อาทิตย์ ส่ วนในตอนกลางคืนที่นี่จะมีโคมไฟสี เหลืองแดง ห้อยอยูต่ ามต้นซากุระ ให้
บรรยากาศสุ ดชิวริ มน้ า
อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
อาหาร
สนามบินฮาเนดะ– กรุ งเทพฯ
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 661
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

-/-/-
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อัตราค่ าบริการ
ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน
ลด
ผู้ใหญ่ / เด็ก

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว
เพิม่

1-7 เมษายน 2563

59,900

56,900

53,900

9,900

-15,000

2-8 เมษายน 2563

59,900

56,900

53,900

9,900

-15,000

3-9 เมษายน 2563

59,900

56,900

53,900

9,900

-15,000

ราคาเด็กทารก อายุ ตา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 9,900 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
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อัตรานีร้ วม








ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนา้ มัน ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนา้ มันขึน้ หาก
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่ องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
14







ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
บริ การน้ าวันละ 1 ขวด
บริ การ WIFI ฟรี บนรถบัส
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

อัตรานีไ้ ม่ รวม








ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์

เงื่อนไขการชาระเงิน
เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ

เงื่อนไขการยกเลิก
**กรุ ณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง

45 วัน
21-44 วัน
15-20 วัน
1-14 วัน

หักเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท
หักค่ามัดจาจานวนเต็มทั้งหมด
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จา่ ย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้
กาหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
(ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิ น
(ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิ น โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่
จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิ กทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยู่เป็ น
ปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ ท่องเที่ ยวใดที่ ไ ม่ส ามารถเข้าชมได้ไ ม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่ คื น
ค่ าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื อง ห้ามผูเ้ ดิ นทาง เดิ นทาง เนื่ องจากมี สิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานัก
อยูใ่ นประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่ าน พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป
ต้ องครอบคลุมถึงวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และเหลือหน้ าพาสปอร์ ตสาหรับประทับตราเข้ าออกประเทศ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
หากท่ านไม่ ตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่ านล่วงหน้ า และหากเกิดปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบในทุกๆ กรณี
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