รหัสโปรแกรม : 23972 (กรุ ณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

พีบ่ ่ าวต้ องได้ เทีย่ ว Nikko Tokyo ใบไม้ เปลีย่ นสี
/ 6วัน 4คืน / Scoot /
เดินทาง 22-27 ต.ค. 65 (วันหยุดปิ ยะ)

เอาใจพีน่ ้ องชาวใต้ ...ไม่ ต้องเดินทางมากรุงเทพฯให้ เหนื่อย
*ขึน้ -ลง จากสนามบินภูเก็ต*
เมืองมรดกโลกนิกโก้
สั มผัสความงามมรดกโลกธรรมชาติ นั่งกระเช้ าอะเคจิไดระ
หมู่บ้านโบราณ โออูชิ จูกุ เมืองเก่าคาวาโกเอะ
มหานาครโตเกียว อาซากุสะ ชินจุกุ
!! FREE WIFI ON BUS !!
มีนา้ แร่ อย่ างดีบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
รายการทัวร์
วันแรก

ภูเก็ต - สนามบินภูเก็ต

17.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน Scoot เจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
20.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบินที่ TR653
สายการบิน Scoot ให้ นา้ หนักกระเป๋า 20 กก.ต่ อท่าน สายการบินมีบริการให้ ซื้ออาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วันทีส่ อง

สนามบินชางงี - สนามบินนาริตะ-เจดีย์ไม้ ซาซะเอโดะ-ปราสาททสึ รุ

(-/L/D)

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิ งค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
01.10 น. ออกเดินทางอีกครั้งโดยเที่ยวบินที่ TR808
08.55 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาที่ญปี่ ุ่ น เร็วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญีป่ ุ่ นไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟุกุชิมะ (Fukushima) ระยะทาง 280 กม.
เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมมรดกทางวัฒนธรรมไฮไลท์ ประจาเมืองฟุกุชิมะ เจดีย์ไม้ ซาซะเอโดะ

ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี

1796 มีอายุกว่า 200 ปี ซึ่ งเป็ นเจดียไ์ ม้รูปทรงหมุนวนเป็ นเกลียวเหลี่ยมขึ้นไปถึงยอด แปลก
ประหลาดไม่เหมือนที่ไหนๆ นอกจากนี้ในปี 1995 ก็ยงั ได้รับการยกย่องให้เป็ น มรดกแห่ งชาติทาง
วัฒนธรรม นอกจากจะมีบริ เวณที่ร่มรื่ นเป็ นอย่างมากภายในวัดแล้ว เมื่อถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี แล้ว ที่แห่งนี้

เป็ นจุดสาคัญในย่านใจกลางเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาชมใบไม้เปลี่ยนเป็ นที่แรกๆ ของการเดินทาง
อีกด้วย (ไม่ รวมค่ าขึ้นเจดีย์)

จากนั้นนาท่านชม ปราสาททสึ รุ หรื อ ปราสาทไอสึ วากามัตสึ (ด้ านนอกปราสาท) สถาปัตยกรรม
ปราสาทมีการก่อสร้างมาขยับขยายมาแล้วหลายรอบตั้งแต่ศตวรรษที่

14

จนเสร็ จสมบูรณ์ในช่วง

ศตวรรษที่ 17หลังก่อสร้างเสร็ จสมบูรณ์ ถึงแม้วา่ ตัวปราสาทจะได้รับอิทธิ พลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในภูมิภาคโทโฮคุเมื่อปี 1611 และบริ เวณปราสาทเป็ นพื้นที่สงครามโบชินตั้งแต่ปี 1868 –
1869 แต่ก็ไม่เคยพังทลายลงมาเลย “สงครามโบชิน” คือ สงครามระหว่างกลุ่มทหารรัฐบาลใหม่ที่
ต้องการสร้างโลกใหม่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิและกลุ่มทหารรัฐบาลโชกุนเอโดะที่ตอ้ งการให้
ประเทศญี่ปุ่นอยูภ่ ายใต้การปกครองของนักรบ เนื่องจากที่นี่สามารถต้านทานลูกกระสุ นปื นใหญ่ของกลุ่ม
ทหารรัฐบาลโชกุนได้

ปราสาททสึ รุกะจึงได้รับการสรรเสริ ญเรื่ องความแข็งแกร่ งไร้เทียมทานไปโดย

ปริ ยาย ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี บริ เวณรอบๆ จะเต็มไปด้วยใบไม้หลากสี สัน พร้อมกันเปลี่ยนสี ช่วยให้การ
เยีย่ มชมปราสาทในฤดูน้ ียงิ่ สวยกว่าเดิมเป็ น 10 เท่า ให้เวลาทุกท่านได้หามุมได้ถ่ายภาพสวยๆเป็ นที่
ระลึกตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลานาทุกท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่

โรงแรม Listel Inawashiro Onsen Hotel หรื อระดับเดียวกัน

จากนั้นให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการ

แช่ นา้ แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ

เชื่ อว่าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ว จะทาให้

ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
วันทีส่ าม

สะพานนาคาสึ กาวะ-ซังโกะ พาราไดซ์ -บึงนา้ 5สี -หมู่บ้านอูโอชิ จูกู

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(B/L/D)

นาท่านเดินทางสู่ เส้นทางถนนสายธรรมชาติ บันได อะสุ มะ เลคไลน์ ถนนสายนี้มุ่งหน้าสู่ อุทยาน
แห่งชาติบนั ได-อะซาฮิ เขาบันได เป็ นภูเขาไฟกรวยสลับชั้นที่ยงั ไม่ดบั ได้รับการโหวตให้เป็ นหนึ่งใน
ภูเขาที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น มันเคยมีรูปร่ างคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิอนั โด่งดังก่อนที่การปะทุในปี 1888 ซึ่ง
ได้เปลี่ยนรู ปร่ างและภูมิประเทศโดยรอบไปตลอดกาล ซึ่ งแปลจากภาษาญี่ปุ่นได้วา่ บันไดหิ นพาดสู่ ฟ้า

นาท่านสู่ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี สะพานนาคาสึ กาวะ ในภูมิภาคโทโฮคุสิ่งที่สามารถพบได้มากที่สุดคง
หนีไม่พน้ “โตรก” หรื อแม่น้ าที่โอบล้อมไปด้วยหน้าผาทั้ง 2 ข้าง ซึ่งโตรกที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดของ ฟุกุ
ชิมะ ก็หนีไม่พน้ ที่นี่ ซึ่ งที่ สะพานข้ามโตรกแห่งนี้ เดินทางสะดวก ที่นี่มีลานจอดรถและมีอาคาร
นักท่องเที่ยวไว้คอยให้บริ การอีกด้วย จุดเด่นมากๆของที่นี่คือ ลาธารที่ไหลเอื่อยๆลงไปที่ทะเลสาป อากิ
โมโต โดยมีฉากหลังเป็ นยอดภูเขาบันได หรื อภูเขาไฟฟูจิแห่งภูมิภาคโทโฮคุ
จากนั้นเดินทางต่อสู่ จุดชมวิว ซังโกะ พาราไดซ์ ไฮไลท์บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้ง 3
แห่งได้ ณ จุดๆเดียว ทะเลสาบอะกิโมโต , ทะเลสาบฮิบาระ , ทะเลสาบโอโนะกาวะ จากนั้นนาท่านชม
บึงโกชิ กนิ ุมะ หรื อ บึงนา้ 5 สี ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟบันได ทาให้เกิดเป็ นบ่อ แอ่งเล็กๆ
มากมาย ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นแหล่งรวมแหล่งน้ าจากบึงหลักๆถึง 9 บึง ในแต่ละบึงก็จะสี สันที่แตกต่าง
กันไปด้วย ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา สภาพอากาศ และปั จจัยต่างๆ สาเหตุที่ทะเลสาบสามารถเปลี่ยนเป็ นสี ต่างๆ
ได้ เพราะในน้ ามีกรดที่ทาปฏิกิริยากับหิ นภูเขาไฟทาให้เราสามารถเห็นสี ของน้ าเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งสี แดง
สี น้ าเงิน สี เขียว จึงเป็ นที่มาของฉายา “บึงน้ า 5 สี ” จุดยอดนิยมที่สุดต้องยกให้ บึงบิชาม่ อน เป็ นบึงที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด และ ได้รับความนิยมสู งสุ ด บึงน้ าสี สวยสะดุดตาเมื่อยามสะท้อนแสงแดด ถือว่าเป็ น
พระเอกในจานวนบึงน้ าทั้งหมด (* บึงนำ้ 5 สีทั้งหมด 9 แห่ ง เป็ นเส้ นทำงเดินป่ ำ รวมระยะทำงทั้งหมด
เกือบ 4 กม.บริ ษัทฯขอนำชมเฉพำะบึงบิชำม่ อน ไฮไลท์ อันดับ 1 เท่ ำนั้นเพื่อให้ เหมำะสมกับทุกเพศทุก

วัย และเวลำในกำรท่ องเที่ยวแบบจุใจ คุ้มค่ ำ กับสีสันสวยงำมของธรรมชำติ จึงเต็มที่กับบึงที่สวยที่สุด มี
เวลำถ่ ำยภำพเต็มที่

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านโบราณ โออูชิ จูกุ ที่นี่คือหมู่บา้ นญี่ปุ่นที่มีความสวยงามมาก ที่นี่คือสถานที่
ท่องเที่ยวที่แม้แต่คนญี่ปุ่นยังมาเที่ยวเป็ นจานวนมาก หมู่บา้ นนี้มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ทางการของญี่ปุ่น
ดูแลบูรณะ ปรับปรุ งและขึ้นทะเบียนหมู่บา้ นนี้ให้เป็ นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ โดย
ในปั จจุบนั นี้ ตวั หมู่บา้ นนั้นมีความสวยงามและสมบูรณ์มาก บ้านหลายๆ หลังได้ทาการปรับเปลี่ยนมาเป็ น
ร้านขายของที่ระลึก,ร้านค้าขายสิ นค้าพื้นเมือง,ร้านอาหารและที่พกั แบบญี่ปุ่นที่มีเสน่ห์มากมาย

สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

พักที่

โรงแรม Aizu Astoria Onsen Hotel หรื อระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการ แช่ นา้ แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันทีส่ ี่

กระเช้ าอะเคจิไดระ-ถนนสายโรแมนติก-มรดกโลกนิกโก้ -ไซตามะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

(B/L/D)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อิโรฮะซะกะ ถนนเส้นนี้มีความลาดชันและคดโค้งไปมา แต่ถือได้วา่ เป็ นถนน
เลียบเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์ที่มีความสวยงามเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่ งเส้นทาง
นี้ได้ชื่อว่ามีความสวยงามอย่างมากในการชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยที่สุดในภูมิภาคคันโต ชมความสวยงาม

ของสี สันใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทาง อิโรฮะซะกะ ที่คดโค้งและมีป่าสองข้างทางที่มีความสวยงามเป็ น
อย่างมากแล้ว

ฃ
นาท่าน นั่งกระเช้ าอะเคจิไดระ ขึ้นไปยังจุดชมวิว ซึ่ งสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา
นอกจากนี้ยงั สามารถมองเห็นถนนอิโรฮะซะกะทั้งขาขึ้นและขาลงได้อย่างชัดเจน จากภาพมุมสู งบนยอด
เขา ท่านจะสามารถถ่ายภาพวิว นา้ ตกเคกอน น้ าตกที่มีชื่อเสี ยงทั้งหมดในเขตนี้ และ วิวทะเลสาบชู เซนจิ
ทะเลสาบบนที่ราบสู งมากกว่า 1,200 เมตร

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกนิกโก้ นาท่านชม ศาลเจ้ าฟุตาระซัง เป็ นศาลเจ้าสักการะบูชา “โอ
นามุจิโนะมิโคโตะ”

เทพเจ้าแห่งความสัมพันธ์และโชคลาภซึ่ งเป็ นเทพเจ้าองค์หลักของศาลเจ้าแห่งนี้

นอกจากนี้ “ชิงเคียว” สะพานไม้สีแดงสดอันแสนงดงามที่ต้ งั ประดับอยูต่ รงประตูทางเข้านิกโก้ซนั ไนนั้น
เป็ นสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าฟุตาระซังโดยเป็ นสะพานที่เรี ยกได้วา่ เป็ นประตูทางเข้าสู่ วดั และศาลเจ้า
แห่งนิกโก้แหล่งมรดกโลกเลยทีเดียว

นาท่านชม ศาลเจ้ านิกโกะโทโชกุ คือศาลเจ้าที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในบรรดามรดกโลกทั้งหมดในเมืองนิกโกะ
เป็ นที่ประดิษฐาน โทคุงะวะ อิเอะยะสุ โชกุนท่านแรกของตระกูลโทคุงะวะในสมัยเอโดะ ในขณะที่
ท่านโชกุนยังอยู่ ท่านประสงค์ให้บา้ นเมืองสงบสุ ข ศาลเจ้าโทโชกุน้ ี จึงสร้างขึ้นในสถานที่อนั สงบสุ ขใน
ภูเขา หนึ่งปี หลังจากการสวรรคตของท่านโชกุนใน ปี พ.ศ. 2159 อย่างไรก็ตามศาลเจ้าได้มีการ
ปรับปรุ งใหม่ในปี พ.ศ. 2179 เป็ นแบบสถาปั ตยกรรมที่มีความอลังการยิง่ ใหญ่กว่าเดิม ตามความ
ประสงค์ของโชกุนที่สาม โชกุนโทคุงะวะ อิเอะมัตสึ นนั่ เอง สัญลักษณ์ที่รู้จกั กันดีของศาลเจ้าคือประตูโย
เมม่อน ที่มีรูปแกะสลักวิจิตระการตากว่า 500 รู ป มีอายุได้ 400 ปี เพื่อบูชาโชกุนจุดสุ ดท้ายเป็ นจุด
ยอดนิยมพลาดไม่กบั การถ่ายภาพในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เลยทีเดียว สะพานชินเคียว มีความหมายว่าสะพาน
ศักดิ์สิทธิ์ สะพานแห่งนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นของเมืองมรดกโลกนิกโก้ เป็ นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสี
แดงด้านหลังสะพานเป็ นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน

ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ในเดือนตุลาคมจะเห็น

ต้นไม้สีแดง เหลือง เขียวสลับกับเป็ นฉากหลังของสะพานชินเคียว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

โรงแรม Route Inn Ageo Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันทีห่ ้ า

คาวาโกเอะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้ อปปิ้ งย่ านชิ นจูกุ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

(B/-/-)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตั้งเรี ยงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ
(หอระฆัง) จะมีเสี ยงระฆังบอกเวลา เดินเล่นไปทัว่ เมืองในชุดกิโมโน แล้วคุณจะรู ้สึกว่าได้เดินทาง
ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สัมผัสความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ ซึ่ งไม่
สามารถพบเห็นได้ที่โตเกียว แล้วทาไมคุณถึงจะไม่มาเที่ยวชมวัดต่างๆ และเรี ยนรู ้มรดกทางวัฒนธรรม
อิ่มอร่ อยไปกับอาหารญี่ปุ่น ที่ร้านอาหารญี่ปุนแท้ๆ และใช้เวลาผ่อนคลาย และซึมซับความรู ้สึกในสมัย
เอโดะ

นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ (Semjoji
Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมี
ผูค้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟ
ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้า
สุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทอง
คา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา
ชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก

เทีย่ ง

 อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่ าย

นาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่ านชิ นจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสิ นค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่
ว่าจะเป็ น ร้านซานริ โอะ ร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง ต่างๆ กัน
ที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้าหู ้, โฟมล้าง
หน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู ้จกั
เป็ นอย่างดี และสิ นค้าอื่น ๆ หรื อให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้ อสิ นค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS
VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุ ดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ
COMME DES GARCONS, H&M หรื อเลือกซื้ อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC
MART

ค่า

 อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที่

โรงแรม Narita Marroad Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก

สนามบินนาริตะ – สนามบินชางงี - สนามบินภูเก็ต

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

(B/-/-)

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินการบิน Scoot โดยเที่ยวบินที่ TR809
16.20 น. ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิ งค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
18.20 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR652
19.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++

อัตราค่ าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุ
2 -12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน

เด็กอายุ
2 -12 ปี
พักกับ 2
ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ากว่ า
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่ มีเตียง
เสริม)

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

22-27 ต.ค. 2565

44,900.-

44,900.-

41,900.-

38,900.-

13,500.
-

ราคานีย้ งั ไม่ รวมค่ าทิปไกด์และคนขับรถท่ านละ 2,500 บาท
ทั้งนีท้ ่ านสามารถให้ ทปิ หัวหน้ าทัวร์ ชาวไทยได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่ าบริการรวม
✔ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
✔ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✔ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
✔ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✔ ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็ นพิษ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริ ษทั ประกันชีวติ ** เด็กอายุต่ากว่า 1ปี และผูใ้ หญ่อายุ 76ปี ขึ้นไป จะได้รับความคุม้ ครองประกัน
อุบตั ิเหตุเพียงครึ่ งเดียว 50% **ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 6เดือน และผูใ้ หญ่อายุ 86ปี ขึ้นไป / ไม่คุม้ ครองลูกค้าจอยทัวร์ที่
เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทัวร์**

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายืน่ ร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่า
เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยนื่ วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยืน่ ร้องขอวีซ่า
× ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน

× ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่านในการบริ การ
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 2,500 บาท/ท่ าน/ทริป หรื อเพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึน้ ต่า 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพือ่ ให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
★ มัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
★ ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
● หำกไม่ ชำระมัดจำตำมที่กำหนด ขออนุญำตตัดที่นั่งให้ ลกู ค้ ำท่ ำนอื่นที่รออยู่
● หำกชำระไม่ ครบตำมจำนวน บริ ษัทฯถือว่ ำท่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติโดยไม่ มเี งื่อนไข
● เมื่อท่ ำนชำระเงินไม่ ว่ำจะทั้งหมดหรื อบำงส่ วน

ทำงบริ ษทั ฯถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรั บเงื่อนไขและข้ อตกลงต่ ำงๆที่ได้ ระบุไว้

ทั้งหมดนีแ้ ล้ ว
● หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
● ส่ งรายชื่อสารองทีน่ ั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเทีย่ วทริปใด, วันทีใ่ ด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ ใช้ ใน
การจองตั๋วเครื่องบินทัง้ สิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport :

จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มนั่ ใจ

โปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์ เซ็นของค่าทัวร์ ท้ ังหมด
● ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ ได้ค่าทัวร์ คืน
● กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่ านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สิทธิ์ ไม่ มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด เนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ

1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ทนี่ อกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่ านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั ทั้งๆ
ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
⮚ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
⮚ กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
⮚ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอ่ านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษทั

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน
ห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วลี แชร์ กรุณาแจ้ งบริษทั ฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถ
จัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
เท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ
แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละ
สถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดิ นทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้
ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจานวน 4 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

หากสนจองกรุ ณาติดต่อ
⮚
⮚
⮚

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผา่ น FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรื อโทร 02-234-5936

