นาโกย่ า – ทาคายาม่ า(ลิตเติล้ โตเกียว) – ทาคายาม่ าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เจแปนแอลป์ – ชม!!! กาแพงหิมะ – กุมมะ
สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – ล่องเรือไม้ นากาโทโระ – สวนฮิซุยามะ – โตเกียว
**อิสระช้ อปปิ้ ง หรือ ท่ องเที่ยวเมืองโตเกียวตามอัธยาศัย (เต็มวัน)**
โอะไดบะ – อิออน มอลล์

 อาบน้ าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 บินโดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง

วันแรก
2100

น.

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาทัวร์

13 - 18 เม.ย. 2561

64,100.-

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์
(TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน

วันที่สอง

นาโกย่ า – ทาคายาม่ า(ลิตเติล้ โตเกียว) – ทาคายาม่ าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

0005 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 644
ถึง สนามบินนาโกย่ าประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้ องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่ าไทย 2 ชม.)
นาท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมือง
ทาคายาม่ า หรื อที่เรี ยกอย่างหนึ่ งว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่ งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอ
ของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและ ทัศนี ยภาพที่สวยงามมากมายซึ่ งก่อให้เกิดแหล่งวัฒนธรรม
อันล้ าค่า ยาม่า จากนั้น นาท่านชม ทาคายาม่ าจินยะ อดี ตจวนผูว้ ่าราชการของเมืองทาคายาม่า ปั จจุบนั เปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ให้บุคคลทัว่ ไปได้เข้าชมซึ่ งภายในอาคารหลังปั จจุบนั นี้ แบ่งเป็ นหลายห้อง เช่น ห้องพัก ห้องครัว ห้อง
อาบน้ า ห้องทางานและอีกมากมาย ในอดีตที่นี่เคยเป็ นที่พานักของท่านคานาโมริ ผูป้ กครองเมืองทาคายาม่า ก่อน
จะตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของโชกุน โทคุกาว่า ในปี ค.ศ.1692 ได้ใช้อาคารหลังนี้ เป็ นที่ทาการรัฐบาลของตาบล
ในสมัยเอโดะ ไม่ว่าจะเป็ นการป่ าวประกาศของทางการและการเรี ยกเก็บภาษี จนเริ่ มต้นในสมัยเมจิ จึงเปลี่ยนมา
เป็ นที่ทาการเขตแทน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมย่านถนนเก่า ซั นมาชิซูจิ เมืองที่ ได้รับการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองที่มีคูเมืองล้อมรอบและ
ถนนที่ยงั คงเป็ นเอกลักษณ์ โดยยังเห็นได้จากร้านค้าขายของบนถนน 3 สายแคบๆ ของตัวเมืองที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน รวมทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า และ รู ปแบบของหมู่บา้ นของชาวนา ชาวไร่ เมื่อครั้งอดีตจึงถูกขนานามว่า
เป็ น Little Kyoto ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้ที่นี่ โดยเฉพาะตุ๊กตา
ซารุ โบโบะ หรื อตุ๊กตาลิงไม่มีหน้า ซึ่ งถึงว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่ า
ซึ่ งยังคงอนุรักษ์บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ด้ งั เดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1995 บ้านในสไตล์ กัสโช – สึ คุริ ซึ่ งรู ปแบบบ้านจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10
เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิ มะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรู ปร่ างของหลังคาเหมือนกับสอง
มือของพระเจ้า จึงเรี ยกหมู่บา้ นสไตล์น้ ี ว่า “กัสโช” มีผคู ้ นจากทัว่ ทุกมุมโลกหลัง่ ไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่ งนี้
แต่ละปี ไม่ต่ากว่า 680,000 คนเลยทีเดียว
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั TONAMI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***หลังรับประทานอาหารค่าให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
เชื่ อว่าเมื่อได้แช่ ออนเซ็นแล้วช่ วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึ น และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมี
สุ ขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู ้สึกสดชื่นสบายตัว***

0800

น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม

เจแปนแอลป์ – ชม!!! กาแพงหิมะ – กุมมะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ที่มีชื่อเสี ยงที่ สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งจะเปิ ดให้ข้ ึ น
ชมปี ละครั้ ง นาท่ านชมความอลังการของ กาแพงหิ มะ ขนาดมหึ มา SNOW WALL ที่ มีความสู งกว่า 10 เมตร
ระหว่างการเดิ นทางนาท่ านขึ้ นกระเช้ารางไฟฟ้ าสู่ สถานี บิโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิ โลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 7 นาที จากนั้น นัง่ รถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จาก
จุดนี้ เชิ ญท่ านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ ลอ้ มรอบไปด้วย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะ
ยาม่าที่ สวยงาม ด้วยความสู ง 3,015 เมตร สู งเป็ นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ จากนั้น นาท่านนั่งรถที่ ขบั เคลื่อนด้วย
ไฟฟ้ าซึ่ งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อนเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอด
เขาทะเทะยาม่าอีกฟากหนึ่ งของภูเขาเดินทางสู่ ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม
ของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ
สร้างความท้าทายให้ผทู ้ ี่มาเยือนเจแปนแอลป์ ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเทือกเขาแอลป์
นาท่านนัง่ กระเช้ารางไฟฟ้ าลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนกั้นน้ าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่
แห่ งนี้ มีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนี ยภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่ งนี้ มีความ
สู งถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี
เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นาท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็ นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการ
นัง่ รถที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็ นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่ สถานีโอกิซาว่ า
จากนั้น นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั TSUMAGOI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
**ให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้ว
ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึน และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมีสุขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลาย
จากความเหนื่อยล้าให้ความรู ้สึกสดชื่นสบายตัว **

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่

สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – ล่ องเรือไม้ นากาโทโระ – สวนฮิซุยามะ – โตเกียว

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ มีภูมิทศั น์ที่เป็ นเอกลักษณ์พิเศษ ที่เกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟ
ระเบิดในปี 1783 ตั้งอยู่ชายแดนฝั่งจังหวัดกุนมะ แต่นิยมท่องเที่ยวผ่านเมืองคารุ อิซาว่า นอกจากจะได้ชมหิ นภูเขา
ไฟรู ปร่ างประหลาดแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองใกล้เคียง และภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวันฟ้ า
โปร่ งอีกด้วย และใจกลางสวนสาธารณะมี วดั ทางพุทธศาสนาสาหรับสักการะเทพแห่ งความเมตตา จากนั้นนา
ท่าน นั่งเรื อไม้ ล่องไปในแม่ น้าอาราคาว่ า ที่อยู่ท่ามกลางหุ บเขาสองข้างทาง ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติที่สวย
งานและได้เห็น “อิวะดาทามิ Iwadatami” ซึ่ งเป็ นโขดหิ นรู ปทรงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ในบางช่วงของการ

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

ล่องเรื อจะมีกระแสน้ าที่ค่อนข้างเชี่ยว คนพายชาวญี่ปุ่นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการพายเรื อผ่านล่องน้ าต่างๆไป
ด้ ว ยความช านาญ การล่ อ งเรื อไม้ น ากาโทโระนี้ จะใช้ เวลาประมาณ 20-40 นาที ขึ้ นอยู่ กั บ เส้ น ทางที่
เลือก นอกจากนี้ ในช่ วงที่ น้ าเชี่ ยวกระแสน้ าแรงอาจจะมี การเปี ยกได้ แนะนาให้เตรี ยมผ้าเช็ดตัวหรื อเสื้ อผ้าไป
เปลี่ยนด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สวนฮิซุยามะ เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองชิ ชิบุจงั หวัดไซตามะ มีชื่อเสี ยง
เรื่ อง ทุ่งดอกชิ บะซากุระที่จะเต็มเนิ นเขาในฤดูใบไม้ผลิ นาท่าน ชมดอกชิบะซากุระ(Shibazakura) หรื อดอกมอส
สี ชมพู (Pink Moss) (ขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ) บานสะพรั่งกว่า 4 แสนต้น จากหลายสายพันธ์จดั วางเรี ยงกันอย่าง
สวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็ นเนิ นแห่ งชิบะซากุระ บนเนื้อที่บริ เวณเนิ นเขาประมาณ 11 ไร่ นอกจากนี้ยงั มีตน้ ซากุระอีก
หลายสายพันธ์ประมาณ 1,000 กว่าต้นให้ชมกันด้วย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ มหานครโตเกียว ศูนย์กลางแห่ ง
วัฒ นธรรม โตเกี ยวเป็ นเมื อ งหลวงของประเทศญี่ ปุ่น มี ระบบการปกครองแบบพิ เศษซึ่ งรวมการปกครองใน
รู ปแบบจังหวัดและเมืองไว้ดว้ ยกัน และเป็ นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน
โลกเมื องหนึ่ ง ตั้งอยู่บ ริ เวณภาคคันโตของญี่ ปุ่น และยังเป็ นที่ ต้ งั ของพระราชวังอิ มพี เรี ยลอี กด้วย ซึ่ งในอดี ต
โตเกี ยวนั้นถูกเรี ยกว่าเอโดะ ซึ่ งแปลว่าปากแม่น้ า แต่ภายหลังเมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของประเทศในปี 1868 จึ ง
ถูกเปลี่ยนชื่อว่าโตเกียว หรื อเมืองหลวงทางตะวันออกนัน่ เอง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ROSE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า

อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ ง หรือ ท่ องเที่ยวเมืองโตเกียวตามอัธยาศัย (เต็มวัน)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
** หัวหน้ าทัวร์ จะเป็ นคนแนะนาการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แก่ ทุกท่ าน**
หากท่ านใดสนใจ จะเดินทางไป สวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรื อ ดิสนีย์ซี ท่ านสามารถสอบถามรายละเอียด การ
เดินทาง กับทางหัวหน้ าทัวร์
ราคาท่ านละ 2,500 บาท ราคานีไ้ ม่ รถค่ ารถไฟไป – กลับดีสนีย์แลนด์
สวนสนุกที่ต้ งั อยูใ่ นอาณาเขตของ Tokyo Disney Resort เขต Urayasu จังหวัด Chiba ซึ่ งมีพ้ืนที่ติดกับโตเกียว สามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถไฟ มาลงที่สถานี Maihama และ Tokyo Disney Station
**อิสระให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกเดินช๊ อปปิ้ ง
** สถานที่แนะนา **
ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko Market) อยูฝ่ ั่งตรงข้ามกับสวนสาธารณะอุเอะโนะ(Ueno Park) ป้ ายชื่อปากทางเข้า
ตลาดเป็ นภาษาญี่ปุ่นที่โดดเด่น ตลาดอาเมะโยโกะ เป็ นตลาดสดที่ค่อนข้างใหญ่เต็มไปด้วยผูค้ น มีร้านค้ามากมายขาย
ตั้งแต่อาหาร เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ฯลฯ
สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park) สวนสาธารณะแห่ งนี้เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ชาวญี่ปุ่น และ ชาวต่างชาติ
นิ ยมมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ วงดอกซากุระบานจะสวนแห่ งนี้ จะแน่ นขนัดเต็มไปด้วยผูค้ นที่ มานั่งชมความงามของ
ซากุระ ( ซากุระ จะบานประมาณเดือนมี.ค. – ต้นเม.ย. ของทุกปี )

ย่ านฮาราจุกุ ( Harajuku ) เป็ นแหล่งศุนย์รวมของวัยรุ่ น Takeshita Street เป็ นถนนที่ถือว่าเป็ นศูนย์รวมการช้อป
ปิ้ งอีกแห่ งหนึ่ งในย่านฮาราจุกุที่ได้รับความนิ ยมจากเหล่าวัยรุ่ นเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะวันหยุดสุ ดสัปดาห์ วันหยุด
ยาว วันหยุดฤดูร้อน ก็จะมีผคู ้ นเดินเที่ยวที่ถนนสายนี้ มากเป็ นพิเศษ ยิ่งทาให้ถนนสายนี้ ดูคึกคักมากขึ้น เมื่อก่อนถนน
สายนี้ เป็ นที่ต้ งั ของบ้านเรื อน และได้มีร้าน Crape Café มาเปิ ด พอถนนสายนี้ กลายมาเป็ น Takeshita Street จึงทาให้มี
ร้านเครปมากมายเปิ ดอยูบ่ นถนนสายนี้ และในปี 1978 มี Fashion Shop ชื่ อร้าน Boutique Takenoko มาเปิ ดเป็ นร้าน
แรก ทาให้หลังจากนั้นก็มี Fashion Shop มาเปิ ดตามมาอย่างมากขึ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นถนนแห่งการช้อปปิ้ ง
ย่ านชิบูย่า (Shibuya) ฮาจิโกะ(Hachiko) สุ นขั ผูซ้ ื่ อสัตย์ อีกหนึ่ งสัญลักษณ์ประจาย่านชิ บุย่า สิ่ งที่จะทาให้ทุกท่าน
นึกถึงชิบูยา่ คือ "ห้าแยกชิบุยา่ "(Shibuya Crossing) ย่านนี้เป็ นแหล่งรวมของสิ นค้ามากมายหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ น
ห้างสรรพสิ นค้า หรื อ ร้ายอาหาร อีกมากมาย
อิเคะบุคุโระ (Ikebukuro) ใครที่อยากช้อป เที่ยว ชิ มอาหารอร่ อย ๆ ต้นตารับญี่ปุ่น มาย่านอิเคะบุคุโระที่เดียวก็ได้
ครบทุกความต้องการเลยล่ะค่ะ เพราะแค่ในสถานี รถไฟก็มีร้านค้ามากมายจนเดินเที่ยววันเดียวก็ไม่ครบ พ่วงด้วยร้าน
เครื่ องสาอางแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนา ร้านขายของฝากแปลกตาน่าซื้ อ ส่ วนเรื่ องอาหารการกิน ในย่านนี้ มีร้านอาหารจีนชื่ อ
ดังให้เลือกอยู่ไม่นอ้ ยเหมือนกัน หรื อถ้าอยากนัง่ รับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ก็มีร้านราเมงแบบที่ตอ้ งกดตูส้ ั่ง คาเฟ่
ขนมหวานตกแต่งได้น่ารักน่าเอ็นดู และร้านอาหารที่น่าเข้าไปลองชิมอีกเพียบ

เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ROSE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่หก

โอะไดบะ – อิออนมอล์ – สนามบินนาริตะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ โอะไดบะ เมื องใหม่ ที่เกิ ดมาจากการถมทะเลบริ เวณปากอ่าวโตเกี ยว โดยมี ส ะพาน
RAINBOW BRIDGE เป็ นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ ซึ่ งนับว่าเมืองใหม่โอะไดบะนั้นได้ทา
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า และสวนสาธารณะ
เป็ นต้น ประกอบกับเป็ นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ทาให้โอะไดบะแห่งนี้เป็ นเมืองที่ขยาย
ออกมาเพื่อต่อยอดความเจริ ญของโตเกียว ท่านจะได้พบกับ กันดั้ม ฟร้ อนท์ โตเกียว หุ่ นกันดั้มที่ถูกสร้างใหม่ใน
มาตราส่ วน 1:1 และเป็ นหุ่นยนต์สูงใหญ่ที่สามารถเคลื่อนไหวไปมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกได้อีกด้วย (ขึ้ นอยู่กบั ตารางเวลาการแสดงโชว์) และในชั้น 7 (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 1,000 เยน) ของอาคาร
DIVER CITY เป็ นสวนสนุกเล็กๆ กันดั้มอีกด้วย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์ เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่ องจากตั้งอยู่
ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ ทนั สมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า
150 ร้านจาหน่ ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยงั มีร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย
เช่ น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุ ปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่ งบาง
ร้านไม่ตอ้ งเสี ยภาษีสินค้าสาหรับนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ส่ วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย จาหน่ ายอาหาร
หลายประเภท เช่น ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริ ตะ

กลางวัน
บ่ าย

1725 น.
2155

น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

64,100.-

39,100.-

64,100.-

39,100.-

64,100.-

39,100.-

62,100.-

37,100.-

10,900.-

10,900.-

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ าเดินทางให้ นะคะ ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยก
เก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศ ญีป่ ุ่ น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ ทาการยกเว้ นวีซ่าท่ องเที่ยวสาหรับ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่ องเที่ยวไม่ เกิน 15 วัน
** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน









ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ทีท่ างธนาคารออกให้ ไม่ สามารถนามาใช้ ยนื่ วีซ่าได้
หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***

เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
( สาหรับช่ วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ลกู ค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจอง หากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ าจะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมด

หมายเหตุ
 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน
15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู ้
ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอ
ตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการ
ท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
**************************************

