ขอนำท่ ำนเหิรฟ้ ำท่ องเที่ยว “ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน”
ดินแดนอำทิตย์ อุทยั และนักรบซำมูไรหลำกหลำยด้ วยวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยอินเตอร์ (TG)

วันพฤหัสฯที่ 05 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ – เซนได
21.00 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอินชันทั
้ ศนาจร สำยกำรบินไทยอินเตอร์
(TG) GATE 2 COUNTER C ผ่านขันตอนการเช็
้
คอินโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก
แก่ทา่ น
23.50 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ประเทศญี่ปนุ่ โดย TG – 626
** สาคัญมาก !! ประเทศญี่ ปนุ่ ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ า
ประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ**
***พักค้ างคืนบนเครื่ องบิน***
วันศุกร์ ท่ ี 06 ธ.ค. 62 (2)
เซนได – ภูเขำอะทะดะ – ตุ๊กตำโคเคชิ – ทะเลสำบอินำวำชิโร
07.30 น.
ถึงสนามบินสนามบินเซนได ประเทศญี่ ปนุ่ หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการ
ศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว แวะเปลีย่ นเครื่ องที่สนามบิน
เช้ า
นาท่านแวะชม(จากภายนอก) ซำกปรำสำทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรื อ ที่
เรี ยกว่า “AOBA CASTLE (青葉城)” เนื่องจากว่าตัวปราสาทจริ งๆ นันได้
้ ถกู ทาลายไปแล้ วและไม่ได้ มีการสร้ าง
ขึ ้นใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของญี่ ปนุ่ ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้ างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนันก็
้ มีแผ่นเหล็กสลัก
บอกว่าตอนนี ้เราอยูห่ ้ องไหนของปราสาทในสมัยก่อน
แวะถ่ า ยรู ป อนุ สำวรี ย์ ของท่ ำน ไดเมี ยว (ต าแหน่ ง เจ้ าเมื อ งในสมั ย ก่ อ น) DATE
MASAMUNE (伊達 政宗) ผู้มีฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ เรี ย กว่าเป็ นคนที่มีค วามสนใจทางด้ านการทูตและ
เทคโนโลยี ของชาติ ตะวัน ตกเป็ นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ เราจะได้ ช มวิวทิ วทัศ น์ ของเมื อ งเซนไดแบบพาโนรามิ ก ที่
สวยงาม

นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ ปนซึ
ุ่ ง่ ตังอยู
้ ่ในภูมิภาค
โทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนี ท้ ี่ทาให้ ใครๆ ก็ หลงรั กก็ น่าจะเป็ น เพราะที่ นี่มี การผสมผสานที่ล งตัว
ระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์กับวัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปนุ่ นอกจากนี ้ที่จังหวัดแห่งนี ้ก็ยงั
มีอากาศที่บริ สทุ ธิ์ มีความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้ จากในเมืองใหญ่ๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ MOUNT ADATARA หรื อภูเขา ADATARA ซึ่งเป็ นอีกภูเขาหนึ่งที่มีชื่อเสียง
ของ FUKUSHIMA และได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ น 1 ใน 100 แห่ง ของภูเขาที่ดีที่สดุ ในญี่ ปนุ่ และถือเป็ นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสีแบบนี ้ เพราะตามเส้ นทางที่ไต่ขึ ้นไปบน
ภูเขานันมี
้ ความสวยงามอย่างมาก นาท่านนัง่ กระเช้ าขึ ้นชมความงามของใบไม้ เปลี่ยนสีที่ปกคุลมไปด้ วยสีแดงสี
เหลืองและสีเขียวสลับกันไปทัว่ ทังภู
้ เขาอย่างสวยงาม

ทดลองทาตุ๊กตาโคเคชิฉบับออริ จินลั ที่มีเพียงตัวเดียวในโลกกันดีกว่า กล่าวกันว่าตุ๊กตาโคเคชิ
(KOKESHI DOLL) ที่ เราได้ เพ้ น ท์ เองนั น้ มั ก จะมี สีห น้ า อารมณ์ ออกมาเหมื อ นกับ เจ้ า ตั ว คนเพ้ น ท์ อ ย่ างน่ า
ประหลาดใจ หากได้ ลองแล้ วจะต้ องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตำโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ ดงเดิ
ั้ ม
ของญี่ปนุ่ ที่มีหวั กลมลาตัวทรงกระบอก มีลายเพ้ นท์ใบหน้ าและลวดลายต่างๆ

แล้ ว น าท่า นเดิ น ทางเข้ า สู่ที่ พัก ที่ ทะเลสำบอิ น ะวะชิ โระ (LAKE INAWASHIRO) ตัง้ อยู่
บริ เวณใจกลางจังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ประเทศญี่ ปนุ่ ในช่วงฤดูหนาวที่ จะมีฝูงหงส์จานวนมากอพยพ
มาริ มทะเลสาบ แม้ อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนันใหญ่
้
เป็ นอันดับสีใ่ นประเทศญี่ปนุ่
และมีภาพสะท้ อนของภูเขาบันไดปรากฏอยู่บนผิวน ้าด้ วย ความสวยงามนี ้ทาให้ เป็ นที่ร้ ู จกั กันในชื่อ "กระจกแห่ง
สวรรค์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารค่ า ให้ ท่ า นได้ ลองแช่ อ อนเซน การแช่ น า้ แร่ ร้ อนธรรมชาติ ข องญี่ ปุ่ น ถื อ เป็ น
วัฒนธรรมของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญี่ ปนเชื
ุ่ ่อว่าการแช่น ้าร้ อ นนันนอกจากจะท
้
าให้
เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ ว ยังทาให้ ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้ วย
พักที่ INAWASHIRO LISTEL HOTEL
หรื อเทียบเท่า
วันเสำร์ ท่ ี 07 ธ.ค. 62 (3)
ทะเลสำบอิน ำวำชิ โร –วัดเอ็น โซจิ – ปรำสำทสึ รุงะ –หมู่บ้ ำนโบรำณ
โออุจิจูคุ – คินุกำวำออนเซน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านสู่ วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึง่ ในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกชุ ิมะ โดยวัด
แห่งนี ้เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นมาตังแต่
้ 1,200 ปี ก่อนและสร้ างขึ ้นจากไม้ ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้วัดแห่งนี ้ยังตังอยู
้ บ่ นเนินเขา
เล็กๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น ้า TADAMI (ทาดามิ) ได้ แบบพาโนรามา รวมทังยั
้ งเป็ นสถานที่ที่
ให้ กาเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจ้ าวัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ให้ ทา่ นได้ ลองรับประทานข้ าวหน้ าหมูทอดสูตร
ยานาอิสอุ ันแสนอร่อย ด้ วยเนื ้อหมูคาโตกรอบนอกนุม่ ในเนื ้อฉ่า กับข้ าวสวยร้ อนๆ ราดด้ วยซ้ อสสูตรพิเศษแบบ
ฉบับยานาอิสรุ สชาดไม่เหมือนใคร
บ่าย
นาท่านชม หนึ่งในปราสาทที่เก่า แก่ของประเทศญี่ ปุ่น “ปรำสำท TSURUGA (ซึรุกะ) หรื อ
ปราสาทนกกระเรี ยน” ปราสาทแห่งนี ้เป็ นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้ องกับซามูไรกลุม่ เสือขาว BYAKKOTAI ซามูไร
กลุม่ สุดท้ ายของประเทศญี่ปนุ่

นาท่านสู่ หมู่บ้ำนญี่ ปุ่นโบรำณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บ้านญี่ ปุ่นที่มี ความสวยงาม
มาก และที่นี่คือสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่แม้ แต่คนญี่ปนุ่ ยังมาเที่ยวเป็ นจานวนมาก โดยประวัติคร่าวๆ ของหมู่บ้านนี ้ก็คือ
ในสมัยเอโดะ ถนนเส้ นที่ผา่ นหน้ าหมู่บ้านแห่งนี ้ถือเป็ นเส้ นทางหลักในการคมนาคมและการค้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
อาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังนันหมู
้ ่บ้านแห่งนี ้จึงกลายเป็ นแหล่งที่พกั ระหว่างทางที่
ได้ รับ ความนิ ยมมาก เพราะเป็ นสถานที่ที่ มีค รบทัง้ อาหารและที่พัก **หากท่า นมี เวลา สามารถลองชิ ม โซบะ
ต้ นหอม ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน**

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารค่ า ให้ ท่ า นได้ ลองแช่ อ อนเซน การแช่ น า้ แร่ ร้ อนธรรมชาติ ข องญี่ ปุ่ น ถื อ เป็ น
วัฒนธรรมของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี เพราะชาวญี่ ปนเชื
ุ่ ่อ ว่าการแช่น ้าร้ อ นนันนอกจากจะท
้
าให้
เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ ว ยังทาให้ ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้ วย
พักที่ GRAND HOTEL AIJU WITH ONSEN
หรื อเทียบเท่า
วันอำทิตย์ ท่ ี 08 ธ.ค. 62 (4) คินุกำวำ –ศำลเจ้ ำโทโชกุ – ทะเลสำบซูเซนจิ – นำ้ ตกเคงอน– อิบำรำกิ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ ำโทโชกุ ศาลเจ้ ามรดกโลก อีกหนึ่งสถานที่สาคัญที่ใครๆ ไปเที่ยวนิก
โก้ ก็ต้องไปที่แห่งนี ้ ซึง่ เป็ นศาลเจ้ าประจาตระกูลโทคุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็ นสุสานของ "โทคุงาวะ อิเอ
ยะสุ" โชกุนผู้พลิกชีวิตของชาวญี่ ปุ่น ภายในมีสถานที่ให้ เดิน ชมมากมาย ทังลิ
้ งปิ ดหูปิดตาปิ ดปาก ที่แกะสลัก
เอาไว้ แฝงแง่คิด มีเจดีย์ 5 ชัน้ ที่รวบรวมพระธรรมคาสอน บทสวดมนต์และสิง่ ของมีคา่ มีงานแกะสลักวัตถุล ้าค่า
แบบโบราณกว่า 5,000 ชิ ้น ตื่นตากับซุ้มประตูโยเมมง สถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่ ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) คือทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟนันตาอิ (Mount Nantai)ซึ่งเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของนิกโก้ จึงกลายเป็ นทะเลสาบที่มีความงดงามมากๆ
ระหว่างเส้ นทางที่คดเคี ้ยวให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้ างทางตามอัธยาศัย
นาท่านชม น ้าตกที่ชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับ 1 ใน 3 ของน ้าตกที่สวยสุดในประเทศญี่ ปนุ่ นัน่ ก็
คือ “นำ้ ตกเคะงน (Kegon Falls)” น ้าตกเคะงนมีความสูงอยู่ที่ 97 เมตร น ้าตกลงมาค่อนข้ างแรงครับ ที่นี่เป็ น
ต้ นกาเนิดของแม่น ้าโอชิริ ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณอุทยำนแห่ งชำตินิกโก (Nikko) น ้าตกเคะงนได้ รับการยอมรับว่าเป็ น
หนึ่งใน “8 ทิวทัศน์ ” ที่แสดงถึงความเป็ นประเทศญี่ ปนและวั
ุ่
ฒนธรรมในยุคโชวะที่ดีที่สดุ แห่งหนึ่ง รวมทังได้
้ รับ
การกล่าวว่าเป็ นน ้าตกที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองนิกโก

… จนได้ เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิบำรำกิ (IBARAKI)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ MARROAD TSUKUBA HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันจัทร์ ท่ ี 06 ธ.ค. 62 (5)
อิบำรำกิ – ตลำดปลำนำกะมินำโตะ – หลวงพ่ ออุชิกุไดบึทสุ – โตเกียว
– อิออนมอลล์ – วัดนำริตะซัง – ช้ อปปิ ้ งย่ ำนชินจุกุ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้ า
นาท่านเดิน ทางสู่ ตลำดปลำนำกะมิ นำโตะ (NAKAMINATO FISH MARKET) ตลาดปลา
แห่งนี ้เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีว่าเป็ นตลาดปลาที่ขายของสดและราคาถูก จึงเป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เป็ นจานวนมาก
และถ้ าหากไม่ได้ ซือ้ ปลาก็ สามารถเพลิดเพลิน กับ การลิ ้มรสชาติ อ าหารทะเลสดได้ ที่ ร้า นอาหารและบาร์ ซู ชิ
สายพาน หรื อที่เรารู้จกั กันดีในชื่อ “KAITEN – ZUSHI”
น าท่า นสัก การะ อุ ชิ คุ ไดบุ ท สึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางยื น ที่ สูงที่ สุด ของ
ประเทศญี่ ปนุ่ และเคยเป็ นรู ปปั น้ ที่สงุ ที่สดุ ในโลกที่ถกู บันทึกไว้ โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness
Book of word records) เมื่ อปี ค.ศ. 1995 ด้ วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทาให้ สามารถมองเห็นได้ ตงแต่
ั ้ ใจ
กลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
น าท่ านช้ อ ปปิ ง้ ณ อิ อ อนมอลล์ (AEON MALL NARITA) เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า ที่ ใหญ่ ที่ สุด ใน
นาริ ตะ ที่นี่ของมี ให้ เลือกเยอะ โดยมี ร้านค้ าต่างๆมากถึง 150 ร้ าน ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ ทันสมัยสไตล์
ญี่ปนุ่ สินค้ าหลักๆที่มีให้ เลือกเยอะก็แนวเสื ้อผ้ าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ ภายในบ้ าน สินค้ าแนวแฟชั่น
นี่มีให้ เลือกอย่างเพียบ ไม่วา่ จะเป็ น MUJI, 100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM GAMES ARCADE
มี แม้ กระทั่งซุ ปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ ที่ให้ ไ ด้ เลือ กแวะช้ อ ปปิ ง้ ของฝากติดไม้ ติ ดมื อ ก่อ นเดินทางกลับ ส่วน
ร้ านอาหารก็มีให้ เลือกมากมายจาหน่ายอาหารหลายประเภท ร้ านกาแฟ และศูนย์อาหาร

ต่อไปนาท่านสู่ วัดนำริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) ก่อตังเมื
้ ่อปี ค.ศ
940 เป็ นวัดขนาดใหญ่และมี ความเก่าแก่กว่าหนึง่ พันปี วัดนี ้เป็ นวัดพุทธนิกายชินงอน (SHINGON) ที่มีชื่อเสียง
อย่างมากในแถบคัน โต นอกจากนัน้ แล้ วยังใช้ เป็ นโลเกชั่นละครไทยเรื่ อ ง “THE RISING SUN” (2014) ที่ท า
แสดงโดยมาริ โอ้ กับ แต้ ว ณฐพร และภาพยนตร์ ไทยเรื่ อง “ฟั ดจังโตะ” (2013) ที่นาแสดงโดย บอย ปกรณ์ กับ
ยิปโซ รมิตา ด้ วยนะคะ

จนได้ เวลาอันควร ให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ย่ ำนชินจุกุ แหล่งช้ อปปิ ง้ ชันน
้ าในโตเกียว แหล่งรวมร้ านกิน
ดืม่ และร้ านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ ้นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อ
สินค้ านานาชนิด ได้ จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นร้ านขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง
ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่ องสาอางมากมาย และสินค้ าอื่น ๆ หรื อให้ ทา่ นได้ สนุก
กับการเลือกซื ้อสินค้ า แบรนด์ดงั ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND BELL HOTEL SHINJUKU หรื อเทียบเท่า (ย่านช้ อปปิ ง้ ชินจูก)ุ
วันอังคำรที่ 10 ธ.ค. 62 (6) โตเกี ย ว (อิ ส ระช้ อปปิ ้ งตำมอั ธ ยำศั ย ไม่ มี ร ถบริ ก ำร) – ฮำเนดะ –
กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัส,อาหารกลางวัน หรื ออาหารค่าบริ การ)
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรื อช้ อปปิ ง้ ในย่านการค้ าอัน
ทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้ อบปิ ง้ ชื่อดัง
รำยกำรท่ องเที่ยวแนะนำ (ไม่รวมค่าเดินทาง หรื อ ค่าตัว๋ รถไฟ)
แลนด์ มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่ น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกำยทรี (TOKYO
SKY TREE) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี ้
มีความสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร

นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ณ วัดอำซำกุสะ วัดที่ได้ ชื่อว่ามีความศักดิ์สทิ ธิ์ และ
ได้ รับความเคารพนับถื อมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกี ยว ซึ่งมักจะมี ผ้ คู นมากราบไหว้ ขอพรเพื่อ ความเป็ นสิริ
มงคลตลอดทังปี
้ ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ตงของโคมไฟยั
ั้
กษ์ ที่มีขนาดใหญ่ ที่สดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5
เมตร ซึง่ แขวนห้ อยอยู่ ณ ประตูทางเข้ าที่อยูด่ ้ านหน้ าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้ำคำรณ”
และถนนจากประตูเข้ าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้ าแม่กวนอิ มทองคา มี ชื่อ ว่า “ถนนนำกำมิ
เซะ” ถนนช็อปปิ ง้ ชื่อดัง ซึง่ เป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ าขายของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ
เล่น รองเท้ า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ย่านการค้ าต่างๆ อาทิ ย่ ำนชิบูย่ำ ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ ตื่นตา
ตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุม่ สาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคูก่ ับ "ฮาจิโกะ" รู ปปั น้ สุนขั แสนรู้
ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุม่ สาว อัพเดทแฟชัน่ จากร้ านค้ ามากมาย มากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก
109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนัน้
ตลำดอะเมโยโกะ (AMEYOKO MARKET) ตลาดที่ คึก คัก เกื อ บตลอดเวลาตัง้ อยู่ ระหว่า ง
สถานีอุเอโนะ (UENO STATION) และสถานีโอคาชิมาชิ (OKACHIMACHI STATION) สินค้ าหลากหลายชนิด
ทัง้ ของสด ของใช้ เครื่ องสาอาง กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าทังของญี
้
่ปนุ่ และของนาเข้ าที่สว่ นใหญ่จะมีราคาถูกกว่า
ในห้ างบางร้ านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้ อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้ านขนมและของกินเล่น

เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พกั นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
19.00 น.
ได้ เวลาพอสมควร พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย บริ การรถโค้ ชรอรับท่านเพื่อเดินทางสูส่ นามบิน
วันพุธที่ 11 ธค. 62 (7)
ฮำเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG – 661
05.25 น.
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดกำรเดินทำง
กำหนดกำรเดินทำง

05 ธ.ค. – 11 ธ.ค.

ผู ้ใหญ่ พักห ้องละ
2 ท่ำน

พักห ้องเดีย
่ ว เพิม
่
ท่ำนละ

รำคำต่อ 01 ท่ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ
12 ปี พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
มีเตียงเสริม

49,900

47,500

9,000

เงือ
่ นไขกำรให้บริกำร
้ ไป ถ ้ำผู ้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว ทำงบริษัท
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสำรจำนวน 30 ท่ำนขึน
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
ฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. กำรชำระค่ำบริกำร
2.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000. – บำท
2.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 20 วันก่อนออกเดินทำง
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ขอเก็บค่ำมัดจำตัว๋ ท่ำนละ 5,000 บำท
3.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใชจ่้ ำยทัง้ หมด 100% ของรำคำค่ำทัวร์
่ ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต ้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจำทีน
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทำงชว่ งเทศกำลวันหยุด เชน
่ ั่ง
่ CHARTER FLIGHT จะไม่มก
กับสำยกำรบิน และค่ำมัดจำทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เชน
ี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์
ทัง้ หมด ไม่ว่ำยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทำงออก หรือ เข ้ำประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
ิ ธิท
ิ้
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
้ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร ้อม คณะถือ
3.6 เมือ
่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล ้ว ถ ้ำท่ำนงดกำรใชบริ
ิ ธิ์ ไม่อำจเรียกร ้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สน
ิ้
ว่ำท่ำนสละสท

อ ัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
ั ้ ประหยัดพร ้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครือ
่ งบินไป-กลับ ชน
2. ค่ำทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข ้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
4. เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ั ภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครือ
5. ค่ำน้ ำหนักสม
่ งบินตำมเงือ
่ นไขของแต่ละสำยกำรบินทีม
่ ี
กำรเรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณี
เกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1. ค่ำทิปม ัคคุเทศก์ คนข ับรถ 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป ค่ำทิปห ัวหน้ำท ัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
ื เดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด ้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำทำหนังสอ
่ ค่ำอำหำร - เครือ
ั รีด ค่ำ
3. ค่ำใชจ่้ ำยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน
่ งดืม
่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซก
ั ท์ เป็ นต ้น
โทรศพ
4. ค่ำภำษี ทก
ุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษี เดินทำง(ถ ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
5. ค่ำภำษี น้ ำมัน ทีส
่ ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
6. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย 3%
ื เดินทำงไทย ได ้รับกำรยกเว ้นวีซำ่ )
7. ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ชวั่ ครำวเข ้ำประเทศญีป
่ น
ุ่ (สำหรับผู ้ถือหนังสอ

หมำยเหตุ
ิ ธิท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่ำน
ิ ธิก
2. ขอสงวนสท
์ ำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิม
่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทำง
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
ิ้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำจำกสำยกำรบิ
้
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
น, กำรประท ้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสงิ่ ของผิดกฎหมำย ซงึ่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
ิ้ หำกเกิดสงิ่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สน
โจรกรรม และ อุบัตเิ หตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล ้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นกำรเปลีย
บริษัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรำยกำรโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำร
บิน และรำคำอำจเปลีย
่ นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั อัตรำแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน

