“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
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ราคา

21 – 26 มีนาคม 2562

49,900.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่
1

กาหนดการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 00.05 – 07.30 )

เช้ า เที่ยง

คา่

โรงแรม

 ✈

นาโกย่า – วัดโอสุ คนั นอน – ช้ อปปิ้ งโอสุ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – มิ
เอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า
นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซัน
มาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า
ทาคายาม่า – ตลาดเช้ าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิ
โนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji
Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรี
เมีย่ ม เอาท์เล็ท – โมโตสุ
โมโตสุ – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที
(จุดถ่ ายรูป) – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ –
สนามบินฮาเนดะ

NAGOYA SAKAE TOKYU
REI HOTEL OR SIMILAR
ROUTE INN TAKAYAMA
  
HOTEL OR SIMILAR

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

✈

-

 

 MOTOSU VIEW HOTEL
  HOTEL
OR SIMILAR





-

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)

2100

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

วันทีห่ ้ า

นาโกย่า – วัดโอสุ คนั นอน – ช้ อปปิ้ งโอสุ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – มิเอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า

0005

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

ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

0730

ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาทุกท่านเดินทางสู่ “วัดโอสุ คันนอน” (Osu Kannon Temple) เป็ นวัดพุทธที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของเมืองนาโกย่า เป็ น
หนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปนุ่ และเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยงั มีวดั บันโชจิ
ซึ่ งโทกุงาวะ อิ เ อะยาสุ เ คยพัก อยู่เ มื่ อ ครั้ งเป็ นตัว ประกัน อัน เป็ นประวัติศ าสตร์ ห น้า หนึ่ ง ของย่านโอสึ เ ป็ นเมือ งที่
ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุ ดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ...นอกจาก
ท่านจะได้ชื่นชมความงดงามของวัดโอสึ คนั นอนแล้ว บริ เวณถนนทางเดินที่อยู่เยื้องกับบริ เวณวัดก็เป็ น “ย่ านช้ อปปิ้ งโอ
สุ ” (Osu Shopping Arcade) แหล่ งช้อ ปปิ้ งยอดนิ ยม ที่มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 1,200 ร้านเรี ยงรายอยู่สองข้างทาง
ขายทุกอย่างตั้งแต่งานศิลปะราคาถูก คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ปไปจนถึงแฟชัน่ ทันสมัย วัตถุโบราณ ชุดกิโมโนใหม่เอี่ยม
หรื อมือสอง และเสื้ อผ้า ร้านอาหารและคาเฟ่ ร้านค้าจิปาถะ และของที่ระลึก จากทัว่ ทุกมุมโลก ไม่ใช่เพียงสิ นค้าใน
ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น... อิสระให้ท่านเลือกชม และซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ นินจาอิงะอุเอโนะ” (Iga-Ueno) เมืองแห่ งนิ นจา ที่โด่งดังที่สุดของ
ญี่ปนุ่ ตั้งอยูท่ างตะวันตก ของจังหวัดมิเอะ เป็ นเมืองเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของสองเมืองหลัก คือ เมืองอิงะ และ
เมืองอุเอโนะ ในปี ค.ศ.2004 และยังมีหมู่บา้ นน้อยใหญ่ที่รวมกันจนกลายเป็ น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผคู้ นก็ยงั คงเรี ยกใน
ชื่อสั้นๆว่า อิงะ …ภายในหมู่บา้ นนินจา ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ทีม่ ีท้งั ประตูกล ประตูลบั กับดัก หลุมพรางที่
ซ่อนเงินและดาบ อยู่ตามจุดต่างๆในบ้านอย่างน่ าทึ่ง และห้องแสดงนิ ทรรศการ สาหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับ
นินจา เช่น งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่างๆ เป็ นต้น ...นาท่านชมการแสดงโชว์ต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจจากเหล่า
นินจา รวมถึงยังมีบริ การเช่าชุดนินจา และใส่ เดินเที่ยวทัว่ เมือง (ไม่รวมค่าบริการเช่ าชุ ดในราคา 500 เยน) … ให้ทุกท่าน
สัมผัสวิถีนินจา และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

จากนั้นนาท่านชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในญี่ปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซึ่ งมี
การประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่ างๆ หลากหลายโซนและแตกต่ างกันไปในแต่ ล ะปี เช่ น อุ โมงค์ไฟขนาดยาว
ประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ ้งสี สดใส, อุโมงค์ไฟสี ทองที่ เปรี ยบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่ งทางช้างเผือก,
อุโมงค์ไฟสี ชมพูที่เปรี ยบเสมือนอุโมงค์แห่ งความรัก เป็ นต้น … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพที่สวยงามของ
แม่น้ าและแสงไฟอันตระการตา
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
ทีพ่ ัก : NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บา้ นที่มีหลังคาสู งมุงจากหมู่บา้ นสไตล์ กัสโซ-สึ คุริ เป็ นสไตล์ญี่ปุ่น
ดั้งเดิมแท้ๆ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูก สร้ างขึ้ นเพื่ อ ต่อ สู้ ก ับสภาวะอันรุ นแรงของหิ มะในช่ ว งฤดูห นาวที่มีหิ มะตก...
หมู่บา้ นชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ “ยูเนสโก้” ให้เป็ น“มรดกโลก” เมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่ง
ยังคงรักษาความเป็ นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ด้วยเสน่ ห์และความสวยงามของตัว หมู่บา้ นท่ามกลางบรรยากาศ
แบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกับหมู่บา้ นในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก... ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
และชมความสวยงามของหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่ งนี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ที่ทาให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศ
ญี่ปนในอดี
ุ่
ต และมีธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ า เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่ า”
เมือ งที่ถูก ขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้ว ยบรรยากาศอันเก่ าแก่ ที่อ าบด้ว ยจิ ตวิญ ญาณแห่ งประวัติศาสตร์ และ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

วัฒนธรรมตามจารี ตแห่ งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อ มทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้ว ยธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขาและ
วัฒนธรรมอันงดงาม … เพื่อนาท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรื อ “อดีตจวนผู้ว่าแห่ งเมืองทาคายาม่ า” ที่ทางาน
และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล โชกุนโทกุงาว่า ใน
สมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง “ห้ องทางาน” / “ห้ องพักผ่ อน” ที่แสนจะเรี ยบง่ายของผูป้ กครอง
ในอดีต
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปนุ่ มีอายุกว่า 300ปี เป็ นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่า
ที่มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจ เป็ นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้ คืออาคารบ้านเรื อนเป็ นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ
และสี ของตัวอาคารจะมีสีน้ าตาลและสี ดาเท่านั้น ... ในปัจจุบนั ได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็ นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ ของญี่ปุ่น ... ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิม
เลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)

ทีพ่ กั : ROUTE INN TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ” เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่

วันทีห่ ้ า

ทาคายาม่า – ตลาดเช้ าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ท – โมโตสุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านชม “ตลาดสดเช้ าเมืองทาคายาม่ า” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปี ที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นาเอาผลิตผล
จาพวกดอกไม้ พืชผักมาจาหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ข้ ึนชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย... ณ บริ เวณริ มแม่น้ ามิยากาว่า
เพื่อให้ท่านได้ตื่นตากับ “บ้ านเรือน” ที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ของ “สมัยเอโดะ” ในช่วงปี ค.ศ.1600-1868 ซึ่งสะท้อน
ให้เห็ นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะสิ่ งหนึ่งที่ผคู้ นมักจะ พูดถึงเสมอเมื่อ
นึกถึงสมัยเอโดะ คือการขยายตัวของชนชั้นพ่อค้า และการพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงาว่ า” ท่านจะได้
สัมผัสบรรยากาศสุ ดคลาสสิ กกับบ้านเรื อนต่างๆ ซึ่ งจะเปิ ดให้ท่านชม และเลือกซึ้อสิ นค้าต่างๆตามอัธยาศัย

ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้ ” เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่นทางด้าน
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และธรรมชาติอนั สวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps ... เพื่อนาท่านชมความงดงามของ “ปราสาท
มัตสึโมโต้ ” สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็ น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ และสวยงาม
ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติประจาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็ นปราสาทที่สร้าง
ด้วยไม้ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดาเป็ น
หลักในการตกแต่ง ทาให้เกิดความรู้สึกที่ยงิ่ ใหญ่และสุ ขุม จนได้สมญานามว่า “ปราสาทอีกา” นอกจากนี้ ปราสาทมัตสึ
โมโต้ยงั มีศาลาชมดวงจันทร์ ที่งดงามแสดงให้เ ห็ นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ... ให้ท่านชื่นชมความงามของ
ปราสาทที่มีทศั นียภาพของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปนอั
ุ่ นงดงามเป็ นฉากหลัง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
เดินทางช่ วง

21 – 26 มีนาคม , 28 มีนาคม – 2 เมษายน , 5 – 10 เมษายน

หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ 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 จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อ ว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอ ายุยืนยาว
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เดินทางช่ วง

7 – 12 มีนาคม , 14 – 19 มีนาคม

นําท่านเดินทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ที่เมืองมาซึ ดะ จังหวัด
คานากาวะ (จัดขึน้ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม) ซากุระในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายพันธ์มาก พันธุ์หนึ่ งที่ผลิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

ดอกออกมาเร็ วที่สุดคือพันธุ์ “คาวาซึ ” (Kawatsu Sakura) ซึ่ งจะได้เห็ นประมาณกลางเดือน ก.พ. – ต้นเดือน มี.ค. ...
ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้ม ที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจํานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึ ดะ ทิศตะวันตกของจังหวัด
คานากาว่า ... อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงาม หากวันไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
เดินทางช่ วง

14 – 19 เมษายน

นาท่านเดินทางสู่ งาน “เทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริ เวณทางตอนเหนื อของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ใกล้กบั ทางเดินแถบ Enkei Hall (จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 11 – 22 เมษายน) โดยภายในงานท่านจะ
ได้ชมซากุระที่เบ่งบานกันอย่างสวยงาม กับทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากุจิโกะ และมีภูเขาฟุจิอยู่เบื้องหลัง และจะมีการ
ประดับไฟในตอนกลางคืน นอกจากนี้ ยงั สามารถเพลิดเพลินไปกับบูธร้านค้า อาหาร เครื่ องดื่ม และตลาดสิ นค้าทามือ
Craft Market ได้อีกด้วย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei
Expressway ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า ง ภู เ ขาฟูจิ -อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฮ าโกเน่ ก ับ มหานครโตเกี ย ว ให้ ท่ า นได้อิ ส ระกับ การ
เลือกซื้ อเลือกชมสิ 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 ...
นอกจากนี้ ยงั มีห มวดสิ นค้าอื่ นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อ ผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้ นเป็ นของแท้และราคาถูก กว่าใน
ห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

ทีพ่ กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ” เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์

วันทีห่ ้ า

เช้า

ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่
โมโตสุ – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ ายรูป) – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ –
สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่นที่คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยีล้ ายุค
มากมาย... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก
“องค์ เจ้ าแม่ กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟ
ขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์
ของวัดแห่ งนี้ ... หรื อ จะเลือ ก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เ ป็ นสิ นค้า
พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า
เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้
มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และ
หอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ที่
บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)

นาท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะอุเอโนะ” (เดินทางช่ ว งวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน และ 5 – 10 เมษายน) เป็ น
สวนสาธารณะเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุ งโตเกียว ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทัว่ ทุกมุมโลก และ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ว ที่สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลาง
สวนอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรั่งเป็ นสี ชมพูอยู่ทวั่
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)
หลังอาหารกลางวัน นาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ านชินจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของ
นครโตเกียวในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิจที่เต็มไปด้วยอาคาร
สานัก งานสู งระฟ้ า โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็ นย่านแห่ งสี สันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสิ นค้า ชื่อ
ดัง เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์ , ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ , ร้าน
ขายสิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซึ่ งเป็ นแหล่งบันเทิง ยามราตรี ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
ท่า นจะได้เ พลิ ดเพลิ นและสนุ ก สนานกับ การจับจ่ ายซื้ อ ของฝากจากร้ านค้า ต่ างๆ มากมายในย่า นนี้ ไม่ว่ าจะเป็ น
เครื่ อ งส าอางยี่ห้ อ ดัง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ า รั ก ๆในสไตล์แ บบญี่ ปุ่ นกล้อ งถ่ ายรู ป ดิ จิ ต อล MP-3,
Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา เป็ นต้น นอกจากนั้นท่าน ยังจะได้เห็ นแฟชัน่ การแต่งตัว
และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้าในกรุ งโตเกียว ที่นบั ได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็ นตัว
ของตัวเอง
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ างๆ
ในย่านชินจูกุ ***
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

0020
0525

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

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

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ

เดินทางช่วง 21 – 26 มี.ค. 2562

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

ท่านละ
ท่านละ

49,900.- บาท
44,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

44,900.- บาท
37,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
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5.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท

 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
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 จําที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ
ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการออกตัว๋ 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
หมายเหตุ
1.

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

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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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 ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

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

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

...โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...
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