“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) JAPAN ALPINE PINKMOSS TOUR 6D3N (TG)

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

17 – 22 พฤษภำคม 2562 (วันวิสำขบูชำ)

45,900.-

คอนเฟิ ร์ มเดินทาง
15 ท่าน

ไม่บังคับทิปไกด์ /
คนขับรถ

มี WIFI บนรถบัส
ตลอดการเดินทาง

กาหนดการเดินทาง

วันที่

มีบริการนา้ ดื่ม

เช้ า

เที่ยง

ประกันอุบัตเิ หตุ

คา่

รสบัส + โรงแรม
มาตรฐาน

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ ( 00.05 – 07.30 )

2

นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิ
ราคาวาโกะ” – โทยาม่า

-

TOYAMA HOTEL

 HOTEL
OR SIMILAR

3

โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กาแพงหิมะ” – ช้ อปปิ้ งโก
เทมบะ เอาท์เล็ท



KASUGAI VIEW

 HOTEL
HOTEL OR SIMILAR





-



-

✈

4
5
6

ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) –
โตเกียว – ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
– ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้ อปปิ้ ง มิตซุย เอาท์เล็ท –
สนามบินฮาเนดะ

✈

APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)

2100

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่ อ ง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***
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วันทีส่ อง

นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – โทยาม่า

0005

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 644
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0730

ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองแห่ งสายน้ า จังหวัดกิฟุ ที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอัน
เก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่ งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารี ตแห่ งยุคสมัยเกียวโต และเอโดะ พร้อมทั้งอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม เพื่อนาท่านชม “ทาคายาม่า จินยะ” หรื อ “อดีต
จวนผู้ว่า แห่ ง เมือ งทาคายาม่ า” ที่ทางานและที่อ ยู่อ าศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิ ดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ก าร
ปกครองของโชกุนตระกูล โชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อ กว่า 300 ปี ที่แล้ว ท่านจะได้ชมถึ ง “ห้ อ งทางาน” /
“ห้ องพักผ่อน” ที่แสนจะเรี ยบง่ายของผูป้ กครองในอดีต
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิ ซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปนุ่ มีอายุกว่า 300 ปี เป็ นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่า
ที่มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้ คืออาคารบ้านเรื อนเป็ นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ ๆ
และสี ของตัวอาคารจะมีสีน้ าตาลและสี ดาเท่านั้น ในปัจจุบนั ได้รับการอนุ รักษ์เชิดชูให้เป็ นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิม
เลือกซื้อตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บา้ นที่มีหลังคาสู งมุงจากหมู่บา้ นสไตล์ “กัสโซ-สึ คุริ” เป็ นสไตล์ญี่ปุ่น
ดั้งเดิ มแท้ ๆ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูก สร้างขึ้ นเพื่ อ ต่อ สู ้ กบั สภาวะอันรุ นแรงของหิ มะในช่ วงฤดูห นาว ที่มีหิ มะตก...
หมู่บา้ นชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ “ยูเนสโก้” ให้เป็ น “มรดกโลก” เมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี
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ซึ่งยังคงรักษาความเป็ นธรรมชาติได้อย่า งเหมือนเดิม ด้วยเสน่ ห์และความสวยงามของตัว หมู่บา้ นท่ามกลางบรรยากาศ
แบบธรรมชาติให้ความรู ้สึกราวกับหมู่บา้ นในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก... ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
และ ชมความสวยงามของหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่ งนี้
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “เมืองโทยาม่า” เพื่อเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : TOYAMA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ าม

โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กาแพงหิมะ” – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอาท์เล็ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เจแปน อั ล ไพน์ รู ท ” หรื อ “เส้ นทางหุ บ เขาแอล์ ป – ทาเทยาม่ าคุ โ รเบะ” ที่ เ ปรี ยบเป็ น
“หลัง คาของญี่ปุ่น” ซึ่ งเป็ นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเทยาม่ าแอลป์ ญี่ ปุ่นอันยิ่งใหญ่ เส้นทางนี้ เริ่ มต้นที่เ ขาทาเทยาม่า
ในจังหวัดโทยาม่า ไปสิ้ นสุ ดที่สถานี โองิซาวะ ในจังหวัดนากาโน่ มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัย
ยานพาหนะหลากหลายรู ปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัส และ กระเช้าไฟฟ้า เป็ นต้น โดยตลอดเส้นทางนี้ท่าน
จะได้รื่นรมย์กบั ทิวทัศน์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาของ เทือกเขาแอลป์ เหนือซึ่งครอบคลุม ระยะทางกว่า 3,000 เมตร
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เริ่ มต้นจาก “สถานีทาเทยาม่ า” นาท่านนัง่ รถกระเช้าไฟฟ้ารู ปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีบิโจไดระ” แล้วนา
ท่านนัง่ “รถโค้ชสายธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ผชู ้ านาญเส้นทาง ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับ “ป่ าสนดึกดาบรรพ์ ” ที่มี
อายุมากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่งราบกว้ า ง” ที่มีมนต์เ สน่ ห์แตกต่ างกันไปในแต่ ล ะฤดูก าล แล้ว ผ่านชมความงามของ
“นา้ ตกเมียวโจ” น้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปนุ่ เพื่อเดินทางสู่ “ดอยมุโรโดะ” ลัดเลาะไปตามซอก “กาแพงหิมะ” ที่
สู งกว่า 20 เมตร (ระหว่ างวันที่ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2561) ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทาง
สายคลาสสิ คนี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจของทะเสสาบน้อยใหญ่
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “สถานีไดคันโบะ” ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเทือกเขา
แอลป์ ในประเทศญี่ปุ่น แล้วนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสารกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษ คือ ไม่มีเสากลางรองรับสร้าง
ความท้าทายให้ผทู ้ ี่มาเยือน เจแปน แอลป์ ได้ตื่นเต้นเร้าใจสู่ “สถานีคุโรเบะไดระ” นาท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งส
ลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเป็ นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทาให้ได้ฉายาว่า “กระเช้ าพาโนราม่า” ต่อด้วยการ
นัง่ “กระเช้ าไฟฟ้ารูปขั้นบันได” เพื่อเดินทางสู่ “เขื่อนคุโรเบะ” เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี มี
ความสู ง 168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถมา
ออกกาลังด้วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ และสัมผัสกับความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าสี เขียว
มรกตที่พวยพุ่งส่ งเสี ยงดังสนัน่ สู่ เบื้องล่าง ... สิ้ นสุ ดการสถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS สู่ “สถานีโอกิซา
ว่า” โดยนาท่านนัง่ รถที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็ นพิษลอดอุโมงค์มุ่งสู่ สถานีปลายทาง

นาท่านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ท ” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ โลกมาไว้ด้ว ยกัน บนหุ บเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือก
ชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ 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 ... นอกจากนี้ยงั มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่าง
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รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000
ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ … สมควรแก่เวลานาท่าน เดินทางเข้าสู่ ที่พกั พร้อมทั้ง
อาบน้ าแร่ ธ รรมชาติ เพื่อ สุ ขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อ นกับการลองอาบ “ออนเซ็ น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ ปุ่นและ
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
พร้ อมเสิร์ฟท่ านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้ อ มีรสชาติอ ร่ อ ยที่สุ ดและมีเนื้ อ ที่นุ่มน่ ารับประทานให้ท่านได้อิ่ มอร่ อ ย
“แบบไม่อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ี่

ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงามที่สุดใน
โลกแห่ งหนึ่ง โดยมีความสู งประมาณ 3,776เมตร ซึ่ งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี นาท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศ
และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสู งที่ 2,500เมตร (ในกรณีทอี่ ากาศเอื้ออานวย) อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชม / ซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่ อย” มากมายตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)
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หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางชมความงดงามอลังการของ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรื อที่รู้จกั กันในนาม “พิ้งค์ มอส”
สี ชมพูสดใสบานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (13 เมษายน – 28 พฤษภาคม) ดอกไม้จะบานและหน้าตาดู
คล้ายกับ ดอกซากุระ ส่ ว นในฤดู อื่นจะมีใบสี เ ขียวแทนดู ค ล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึ งเรี ยกกันว่า “ชิบะซากุระ” ซึ่ ง คาว่า
“ชิบะ” หมายถึงต้นหญ้า จึ งแปลได้ว่า “ซากุระต้ นหญ้ า ” นาท่านเดิ นชมต้นชิ บะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลู กอยู่
บริ เวณรอบภูเขาฟูจิซ่ึงมีจานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสี ขาว สี ชมพู และสี แดง ซึ่งสี ของดอกจะ
เข้มขึ้นตามอายุที่ปลูกให้ท่านได้สัมผัสและ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ านชินจูกุ” หรื อ “ศูนย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสานักงานสู ง
ระฟ้า โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
ของมหานครโตเกี ยว และ ฝั่ งทิศ ตะวันออก เป็ นย่านแห่ ง สี สั น ที่เ ต็ มไปด้ว ย ห้ างสรรพสิ นค้า ชื่ อ ดัง เช่ น Isetan,
Takashimaya, Odakyu เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ , ร้านขายสิ นค้าลดราคา
และสิ นค้ามือ สอง ร้ านอาหาร และย่านคาบูกิ โชะ ซึ่ งเป็ นแหล่ งบันเทิง ยามราตรี ที่ใหญ่ ที่สุ ดของญี่ ปุ่น ท่านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้ อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสาอางยีห่ ้อดัง
ๆ เสื้ อ ผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ ารั ก ๆในสไตล์แบบญี่ ปุ่ นกล้อ งถ่ ายรู ปดิ จิ ตอล MP-3, Walkman, CD-Player ,
คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา เป็ นต้น นอกจากนั้นท่าน ยังจะได้เห็ นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้าในกรุ งโตเกียว ที่นบั ได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ ***

ทีพ่ กั : APA MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้ อปปิ้ ง มิตซุย เอาท์เล็ท –
สนามบินฮาเนดะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
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นาท่านเดิ นทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญ ท่านกราบนมัส การขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิ ทธิ์ ของวัดแห่ งนี้
หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” 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 อยสไตล์ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่ กบั แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มี
ความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิ ติค วามสู งของหอกวางตุ ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีค วามสู ง 600 เมตร และ
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุ
เทคโนโลยี แนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ตลำดปลำโทโยสุ ” ตลาดปลาแห่ งใหม่ของโตเกียว ซึ่งได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อ วันที่ 11
ตุล าคม 2018 ที่ผ่านมา นี้ ตลาดปลาโทโยสุ ส ร้ างขึ้นโดยค านึ งถึ งสุ ขอนามัย มีก ารควบคุ มอุ ณหภู มิภายในตลาดให้
พอเหมาะ ต่างกับตลาดปลาซึกิจิที่เป็ นตลาดเปิ ดโล่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุ จึงสามารถ
คงความสดของปลาและสิ นค้าอื่นๆได้ตามที่ตอ้ งการ

จากนั้นนาทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และทันสมัย เป็ นเกาะที่ แสดงให้เ ห็ นถึ ง วิสั ยทัศ น์ และศัก ยภาพของชาวญี่ ปุ่น ที่ส ามารถสร้ า งสิ่ ง ที่เ ป็ นไปไม่ได้
ให้เป็ นไปได้ข้ ึนมา ให้ท่านได้ดื่มด่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ าสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ตื่ น ตากับ สี สั น ของแสงไฟที่ ป ระดับ ประดา ท่ า นสามารถลองสั ม ผัส บรรยากาศของอ่ า วโตเกี ย วที่ มี “สะพาน
เรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์
ชัน่ ญี่ปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่ รวมค่ าชิงช้ าสวรรค์ , ค่ าเข้ าชม และเครื่ อ งเล่ นต่ าง ๆ) หรื อ ช้อปปิ้ ง “ห้ าง Aqua
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City Odaiba” แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ช้ นั 5 เป็ น “ราเมง ฟู้ด ธีมพาร์ ค” (Ramen Food Theme
Park) ทีร่ วบรวมราเมงชนิ 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 สวนสนุ กในร่ มที่สามารถเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมมากมายกว่า 20 แบบได้ในแห่ งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เครื่ องเล่นสไตล์สัมผัสประสบการณ์ และบ้านผีสิ ง
เป็ นต้น นอกจากนั้นศูนย์อาหารยังจัดตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกด้วย
*** เพื่ อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเที่ยงและมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อย
จากร้ านค้าต่าง ๆ ***
วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

0020
0525

เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้น

*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้า ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ ุ่ นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

45,900.- บาท
41,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

41,900.- บาท
34,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท

 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ 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)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
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หมำยเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

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

3.

ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน 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 วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่ วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ ำนเอง...
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