“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HONSHU PROGRAM 6D3N (TG)

วันที่
1
2
3
4

5
6

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

7 – 12 , 14 – 19 มีนำคม 2562
21 – 26 มีนำคม 2562
28 มีนำคม – 2 เมษำยน 2562
5 – 10 เมษำยน 2562
14 – 19 เมษำยน 2562

45,900.-

กำหนดกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ ( 23.15 - 06.26 )

47,900.50,900.เช้ ำ เที่ยง

คำ่

โรงแรม

 ✈

คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดนำ้ ใสคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำฟู
ชิมิ อินำริ – นำโกย่ำ – ช้ อปปิ้ งซำคำเอะ
นำโกย่ำ – วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรื อโจรสลัด 15 นำที –
หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอำท์เล็ท
ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรื อ เทศกำล Matsuda
Sakura Festival หรื อ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom
Festival – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
โตเกียว – สวนสำธำรณะ อุเอโนะ – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียว
สกำยที (จุดถ่ ำยรูป) – ช้ อปปิ้ ง นำกำมิเสะ – ศำลเจ้ ำเมจิ – โอโม
เตะซันโดะ – โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ

ROUTE INN KOMAKI
HOTEL OR SIMILAR
 MOTOSU VIEW HOTEL
  HOTEL
OR SIMILAR

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 - 05.25 )

✈

-



-

 

-



-



APA MAKUHARI HOTEL
OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ

20.00

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลำเครื่ องออกอย่ำงน้ อย 45 นำที ***

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HONSHU PROGRAM 6D3N (TG)

23.15

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 622
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดนำ้ ใสคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ – นำโกย่ำ – ช้ อปปิ้ งซำคำเอะ

06.26

ถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอำทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ เ มือ ง “นำรำ” เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ ปุ่นในปี ค.ศ. 710-784 เมือ งนารามีชื่อ เสี ยงเพราะมีว ดั
โบราณที่สาคัญและใหญ่อยู่มากมาย นอกจากนี้ ภายในเมืองนารายังมีกวางเป็ นสัญลักษณ์อีกด้วย เนื่ องจากชาวนารามี
ความเชื่อว่ากวางเป็ นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปัจจุบนั นารามีกวางเดินอยูอ่ ย่างอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็ นศาลเจ้า วัด หรื อตาม
ท้องถนนก็ตาม ต่อมาเมืองหลวงได้ถูกย้ายมายังเมืองเกียวโต... นาท่านนมัสการองค์ “หลวงพ่ อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีต
ศิลปกรรมอันรุ่ งโรจน์ของตระกูลฟูจิวาระ ผูป้ กครองญี่ปุ่นในยุคแรก หลวงพ่อโต(ไดบุทสึ ) ซึ่งทาจากทองสัมฤทธิ์ขนาด
มหึ มาภายในโบสถ์ไม้โบราณ พร้ อมชมฝูงกวางนับร้อยที่มารวมตัว กันตามธรรมชาติ วัดแห่ งนี้ ได้รับฉายาว่าวัดสวน
กวาง หรื อที่เรี ยกกันว่า วัดหลวงพ่อโต เป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองมากว่า 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้โบราณที่
ใหญ่ที่สุดในโลก มีกวางป่ าจานวนมาก ต่างมาชุมนุมกันเองโดยธรรมชาติ เพื่อทักทายขออาหารจากนักท่องเที่ยวไม่เว้น
วันหยุด
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเดินทางสู่ เมือ ง “เกียวโต” เมือ งหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนาท่านเดินทาง
สู่ “วัด คิโ ยมิสึ ” วัด ที่ส ร้ างด้ว ยท่อ นซุ งขนาดมหึ มา ตั้งตระหง่ า นอยู่บนเนิ น เขาสู ง... แล้ว นาท่านกราบขอพรพระ
เพื่อ ความเป็ นสิ ริมงคลในวิห าร และเชิญ ท่านดื่มน้ าศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ “น้ำ 3 สำย” ที่เ ชื่ อกันว่าถ้าดื่ มแล้ว จะเกิ ดความเป็ น
สิ ริมงคลในด้าน“ควำมร่ำรวย, ควำมมีชื่อเสี ยง และ มีสุขภำพดี” อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ...
แล้ว เพลิ ด เพลิ น ที่ “ถนนสำยกำน้ำ ชำ” ให้ ท่ า นได้เ ลื อ กชมและซื้ อ สิ น ค้า พื้ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมาย อาทิ เ ช่ น
ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HONSHU PROGRAM 6D3N (TG)

เครื่ องปั้ นดินเผา, เครื่ องเซรามิค , อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ , พัด ชา รวมทั้งสิ นค้า
พื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
นาท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ ำฟุชิมิ อินำริ” ที่สถิตย์ของ “พระแม่โพสพ” เทพเจ้าที่เป็ นนับถือยิง่ ของประชาชนที่มาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็ นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่ งข้าว
ตามความเชื่ อ ของคนญี่ปุ่น.. ภายในท่านจะได้ชมรู ปปั้นของสุ นัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผูร้ ับใช้ของเทพเจ้าแห่ ง
ข้าวในสมัยนั้น ... และศาลเจ้าแห่ งนี้ยงั เป็ นที่ข้ ึนชื่อของประตูโทริ ที่เรี ยงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริ ซนั ของไหล่เขา
ลดหลัน่ กันบนเส้นทางยาว 4 กิโลเมตร ที่ ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นฉากส่ วนหนึ่ งของภาพยนตร์ MEMOIRS
OF A GEISHA ที่ “ซำยูริ” นางเอกของเรื่ องวิ่งลอดซุม้ ประตูเพื่อขอพรให้สมหวังตามความปรารถนาและเป็ นจริ ง...และ
ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง “Memory of Geisha” อีกด้วย
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริ เวณภาคกลาง มี
อุตสาหกรรมสาคัญทางด้านสิ่ งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สาคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ และย่านการค้า
ทันสมัย เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่ งสิ นค้าอุตสาหกรรมการผลิตอันดับหนึ่งในญี่ปนุ่ ศูนย์กลาง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องในด้านการประดิษฐ์สิ่งของมาแต่อดีต ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ใน
จังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่ องปั้นดินเผา สิ่ งทอ อุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์
เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี มีสินค้า แบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุม
โลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย
...นอกจากนี้ ยงั มีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมือง นาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า
(ไม่รวมค่ ำเข้ ำชม 600 เยน/ท่ ำน) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อ
สิ นค้าตามอัธยาศัย
*** เพื่ อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ำงๆ ***

ทีพ่ กั : ROUTE INN KOMAKI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ำม

นำโกย่ำ – วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรื อโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอำท์เล็ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HONSHU PROGRAM 6D3N (TG)

นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยม
มากที่สุดแห่ งหนึ่งของญี่ปนแล้
ุ่ วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่ องเรื อโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของ
ทิวทัศน์ของ “ทะเลสำบอำชิ ” (ใช้ เวลำล่ อง 15 นำที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณ “ดำดฟ้ำเรื อ” เพื่อบันทึกภาพ
ความงามอย่างแท้จริ งของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านมุ่งหน้าโดยรถโค้ชสู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรื อ “หุบเขำนรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของ
กามะถันอยู่ดว้ ย ... ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิท ...
พร้อมชิม “ไข่ ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยนื ยาวขึ้น 7 ปี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอำท์เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือก
ชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอี ก มากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph
หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ ยงั มีหมวด
สิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ใน
พื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อ ปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันตาม
อัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้ อ มีรสชาติอ ร่ อ ยที่สุ ดและมีเนื้ อ ที่นุ่มน่ ารับประทานให้ท่านได้อิ่ มอร่ อ ย
“แบบไม่อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
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วันทีส่ ี่

ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรื อ เทศกำล Matsuda Sakura Festival หรื อ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom
Festival – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงามที่สุดใน
โลกแห่ งหนึ่ ง โดยมี ความสู ง ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ ง มีหิ ม ะปกคลุ มบนยอดเขาตลอดทั้ง ปี ... น าท่า นขึ้ น สัมผัส
บรรยากาศและกลิ่ นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถำนีที่ 5” บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อ ำกำศเอื้อ อำนวย )
อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สิ นค้ ำพื้นเมือ งและขนมอร่ อย”
มากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทำงช่ วง

21 – 26 มีนำคม , 28 มีนำคม – 2 เมษำยน , 5 – 10 เมษำยน

หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ “โอชิโ นะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเ ขาไฟฟูจิ อยู่
ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ นมีบ่อน้ าแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิ มะ
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหิ นลาวาใต้ดินมาเป็ นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจาก
กรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อเป็ นน้ าที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ าย และหญ้าน้ า เกิดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกต
อยู่ในน้ า... ท่านสามารถดื่ มน้ าสะอาดอันศัก ดิ์สิ ทธิ์ จากภู เขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อ ว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอ ายุยืนยาว
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
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เดินทำงช่ วง

7 – 12 มีนำคม , 14 – 19 มีนำคม

นาท่านเดินทางสู่ งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกำลดอกซำกุระ” ที่เมืองมาซึดะ จังหวัดคา
นากาวะ (จัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ – 16 มีนำคม) ซากุระในประเทศญี่ปนมี
ุ่ หลากหลายพันธ์มาก พันธุ์หนึ่งที่ผลิดอก
ออกมาเร็ วที่สุดคือพันธุ์ “คำวำซึ ” (Kawatsu Sakura) ซึ่งจะได้เห็ นประมาณกลางเดือน ก.พ. – ต้นเดือน มี.ค. ... ดอก
ซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้ม ที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานา
กาว่า ... อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงาม หากวันไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
เดินทำงช่ วง

14 – 19 เมษำยน

นาท่านเดิ นทางสู่ งาน “เทศกำลชมซำกุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริ เวณทางตอนเหนื อของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ใกล้กบั ทางเดินแถบ Enkei Hall (จะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 11 – 22 เมษำยน) โดยภายในงานท่านจะ
ได้ชมซากุระที่เบ่งบานกันอย่างสวยงาม กับทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากุจิโกะ และมีภูเขาฟุจิอยูเ่ บื้องหลัง และจะมีการ
ประดับไฟในตอนกลางคืน นอกจากนี้ ยงั สามารถเพลิดเพลินไปกับบูธร้านค้า อาหาร เครื่ องดื่ม และตลาดสิ นค้าทามือ
Craft Market ได้อีกด้วย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่นที่คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยีล้ ายุค
มากมาย... เพื่อนาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ ำนชินจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของนคร
โตเกี ยวในปั จจุ บนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่ งใหญ่ ๆ ด้วยกันคื อ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ นย่านธุ ร กิจ ที่เต็มไปด้ว ยอาคาร
ส านัก งานสู ง ระฟ้ า โรงแรมหรู และเป็ นที่ ต้ ัง ของอาคารศาลาว่ า การ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ ง เป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็ นย่านแห่ งสี สันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสิ นค้า ชื่อ
ดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ , ร้านขาย
สิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่ งเป็ นแหล่งบันเทิง ยามราตรี ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปนุ่ ท่าน
จะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสาอาง
ยีห่ ้อดัง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญี่ปนกล้
ุ่ องถ่ายรู ปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player
, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นำฬิ กำ เป็ นต้น นอกจากนั้นท่าน ยังจะได้เห็นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้าในกรุ งโตเกียว ที่นบั ได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ำต่ ำงๆ
ในย่ำนชินจูกุ ***

ที่พัก : APA MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ
วันทีส่ ี่

โตเกียว – สวนสำธำรณะ อุเอโนะ – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยที (จุดถ่ ำยรู ป) – ช้ อปปิ้ ง นำกำมิเสะ – ศำลเจ้ ำเมจิ – โอ
โมเตะซันโดะ – โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)

นาท่านเดิ นทางสู่ “สวนสำธำรณะอุเอโนะ” (เดิ นทางช่ ว งวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน และ 5 – 10 เมษายน) เป็ น
สวนสาธารณะเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุ งโตเกียว ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก และ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ว ที่สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลาง
สวนอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย “ดอกซำกุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรั่งเป็ นสี ชมพูอยูท่ วั่
บริ เ วณสวนใจกลางกรุ งโตเกี ยว นับว่ าเป็ นที่ชมดอกซากุระในโตเกี ยวที่ส วยงามที่สุ ดก็ว่ าได้ (ท่านอาจจะได้เ ห็ น
บรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ ปุ่น ที่จ ะมากันเป็ นครอบครั ว /หมู่ค ณะ ) ... อิ ส ระให้ท่านได้เ ลื อ กมุมประทับใจ
บันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (โดยทัว่ ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออานวยใน
แต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริ ษทั ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่)
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นาท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ ำแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนำดยักษ์ ” ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่ งนี้ ...
หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In
Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือก
ชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่ กบั แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้
มีค วามสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิ ติค วามสู งของหอกวางตุ ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และ
หอซี เอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ที่
บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ
จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้ ง “ถนนนำกำมิเสะ” (Nakamise) หรื อที่หลาย ๆ คนรู ้จกั กันว่า “ถนนช้อปปิ้ งนากามิเสะ” ถนน
เป็ นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่ พ้ืนที่ภายในของวัดวัดอาซะกุซ่ะ เนื่องจากวัดอาซะกุซ่าเป็ นวัดยอดนิยม
ของโตเกียว จึงทาให้ถนนเส้นนี้ เป็ นถนนเส้นที่คึกคักเกือ บตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200
เมตร แม้ว่าจะดูไม่ได้ยาวอะไรมาก แต่ร้านของกินกับของที่ระลึกเพียบตลอดทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็ นชุดยูกาตะ, ร่ มพับ,
ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิ ด เช่น ขนมมันจุหรื อขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ขา้ งใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ
โดยร้านค้าต่าง ๆ มักจะให้เราชิมก่อนที่จะซื้อได้ ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสิ นค้าอย่างเพลิดเพลินตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้น
โดยจักพรรดิเมจิและมเหสี โชโกะในปี 1920 … ตั้งอยูใ่ จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทา
ให้ดูเหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่ งนี้ต้ งั อยู่ภายในป่ า หรื อที่เรี ยกกันว่า Meiji Jingu’s forest...ประตูโทริ อิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ ของศาลเจ้าเมจิ เป็ นโทริ อิที่ทาจากไม้มีความสู ง 12 เมตร, ความกว้าง 17 เมตร, น้ าหนัก 13 ตัน และมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในญี่ปนอี
ุ่ กด้วย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายช็อปปิ้ งชื่อดังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ฌ็องเซลิเซ่ แห่ ง
กรุ งโตเกียว” ซึ่ งถนนสายนี้ อ ยู่ติดฮาราจูกุ เป็ นแหล่ งช็อ ปปิ้ งมอลล์ใจกลางเมือง ซึ่ งรวบรวมไว้แต่ ร้านค้าชื่ อดัง ทั้งที่
เป็ นโลคอลแบรนด์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ ไม่ว่าจะเป็ น Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Guici และ
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Channel เป็ นต้น ...ในเทศกาลคริ สต์มาสที่ใกล้จะถึงนี้ ก็มีการจัดเตรี ยมงานฉลองเทศกาลด้วยการตกแต่งต้นคริ สต์มาส
ให้บรรดานักช็อปทั้งหลายได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความอลังการของแสงเสี ยง เพื่อเป็ นการต้อนรับเทศกาลคริ สต์มาส และ
ปี ใหม่อีกด้วย...ท่านสามารถเลือกชมสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องสาอาง และอื่นๆอี ก
มากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกับบรรยากาศสุ ดโรแมนติกตามอัธยาศัย
ก่อนกลับ นาทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และ ทันสมัย เป็ นเกาะที่แสดงให้เ ห็ นถึง วิสัยทัศน์ และศัก ยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่ งที่เ ป็ นไปไม่ได้ให้
เป็ นไปได้ข้ ึนมา... ดื่มด่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ ำสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปน...
ุ่ ตื่นตากับ
สี สันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกี ยวที่มี “สะพำนเรนโบว์ ” (Rainbow
Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ”เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่นยืนถือคบ
เพลิงอยูร่ ิ มอ่าว... หรื อช้อปปิ้ ง “ห้ ำง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์
“Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154ร้านอาทิ UniQlo, Zara, H&M,
Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ สิ่ งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรู ปคู่กบั เจ้าหุ่ นยนต์กนั ดั้มยักษ์ที่หน้าห้างซึ่งเพิ่ง
มีการเปลี่ยนเป็ นรุ่ นใหม่เมื่อปลายปี ที่ผา่ นมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสู งกว่า 20 เมตร ยูนิคอร์นปรับเปลี่ยนโหมดของ
ใบหน้าได้ ทั้งตัวหุ่ นยนต์เรื องแสงได้มากกว่า 50 จุด เช่น บริ เวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็ นต้น โดยเปลี่ยนจาก Unicorn
Mode ไปเป็ น Destroy Mode รวมคาพูดและฉากเด็ด… Unicorn Gundam ตัวล่าสุ ดที่มีโชว์แสง สี เสี ยง และขยับเกราะ
เปิ ดเขา กันเป็ นเวลาอีกด้วย (ไม่รวมค่ำชิงช้ ำสวรรค์ , ค่ำเข้ ำชมและเครื่ องเล่นต่ำงๆ)
*** เพื่ อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ำงๆ ***
สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”
วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

0020
0525

เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ 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***
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อัตราค่าบริการ

เดินทางช่วง 7 – 12 , 14 – 19 มี.ค. 2562

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

อัตราค่าบริการ

เดินทางช่วง 21 – 26 มี.ค. , 28 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5 – 10 เม.ย. 2562

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

ท่านละ
ท่านละ

47,900.- บาท
43,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

43,900.- บาท
35,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการ

เดินทางช่วง 14 – 19 เม.ย. 2562

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

ท่านละ
ท่านละ

50,900.- บาท
45,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

45,900.- บาท
38,900.- 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)
เงื่อนไขกำรชำระเงิน  สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท

 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ 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 และการยกเลิกเที่ยวบิน

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 รวมถึงช่วงปี 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...

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SPRING HONSHU PROGRAM 6D3N (TG)

