VIP JAPAN SKI MONSTER TOHOKU NIKKO6 ว ัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG

วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

2

สนามบินฮาเนดะ – อุชิคุ ไดบุทสึ –
หุบเขาฮานานุกิ – เมืองเซนได – ช้ อปปิ้ งอิจบิ งั โจ
เมืองมัตสึชิม่า - ล่ องเรืออ่ าวมัตสึชิม่า – ศาลเจ้ าโกไดโด –
วัดซุยงันจิ – ภูเขาซาโอะ – ลานสกี (ไม่ รวมค่ ากิจกรรมทุกชนิด)

3
4
5
6

ทะเลสาบ 5 สี โกชิกิ นูมะ – ปราสาทซึรุงะ
หมู่บ้านโออุจจิ ูคุ – เมืองคินุกาว่ า
เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้ าโทโชกุ - ทะเลสาบชู เซ็นจิ – นา้ ตกเคกอน –
โตเกียว – ช้ อปปิ้ ง – ฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ

อาหาร
เช้ า เทีย่ ง เย็น
-

โรงแรม
หรือเทียบเท่า
ริชมอน เซนได
หรือเทียบเท่ า
ริชมอน ฟุคุชิมะ หรือ
เทียบเท่ า

-

โรงแรมคินุกาว่ า
พลาซ่ า หรือเทียบเท่ า

-

-

-

-

1

กาหนดการเดินทาง 2561

07 – 12 / 15-20 มีนาคม

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – ฮาเนดะ
อาหาร
20.00 น.
กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับดูแลด้ านเอกสาร เช็ คอินและสั มภาระในการเดินทาง
23.15 น.
เหิรฟ้าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 682

วันทีส่ อง
06.55 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

-/-/-

สนามบินฮาเนดะ – อุชิคุ ไดบุทสึ
อาหาร
- / เทีย่ ง / เย็น
หุบเขาฮานานุกิ – เมืองเซนได – ช้ อปปิ้ งอิจิบังโจ
ถึงท่ าอากาศยานนาริตะประเทศญีป่ ุ่ นหลังจากผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
นำท่ำนเดินทำงสู่ อุชิคุ ไดบุทสึ เป็ นพระพุทธรู ปสี บรอนส์ในอุชิคุจงั หวัดอิบำรำกิ สร้ำงขึ้นในปี 1993
ด้วยควำมสู ง120เมตรจึงเป็ นพระพุทธรู ปสี บรอนซ์ที่สูงที่สุดในโลก ในปี 1995 ได้ถูกบันทึกลง
หนังสื อกินเนสต์ของโลก มีขนำดเป็ นสำมเท่ำของขนำดเทพีสันติภำพในนิ วยอร์ คและควำมสู งของ
พระนัง่ ที่มีชื่อเสี ยงในวัดโทไดจิ ภำยในรู ปปั้ นแบ่งออกเป็ นห้ำชั้น ซึ่ งแต่ละส่ วนของรู ปปั้ นมีกำรจัด
แสดงที่แตกต่ำงกันไป สำมำรถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับบทสวดมนต์และกำรเทศน์ในศำสนำพุทธ โดยมีลิฟท์
นำนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ควำมสู ง85เมตร ซึ่ งมีช้ นั สังเกตกำรณ์ที่ระดับหน้ำอก ถ้ำอำกำศดีคุณอำจจะ
เห็นท้องฟ้ ำหรื อภูเขำไฟฟูจิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ หุบเขาฮานานุกิ พื้นที่ที่มีใบไม้เปลี่ยนสี ในฤดูใบไม้ร่วงที่เต็มไปด้วยสี สันมำกมำย
ลักษณะเด่นของหุ บเขำฮำนำนุ กิคือภูมิทศั น์ที่สวยงำมซึ่ งทอดตัวยำวไปตั้งแต่สะพำน Tsuchitake
เรื่ อยไปจนถึ ง Torisone มันเป็ นชั้นหุ บเขำขนำดใหญ่และน้ ำตกขนำดเล็ก ซึ่ งเป็ นจุ ดที่ ผเู ้ ที่ยวชม
สำมำรถเพลิดเพลินไปกับธรรมชำติของหุ บเขำในแต่ละช่วงฤดูกำลของทั้งสี่ ฤดู กำรเดิ นเล่นชมวิว
เป็ นสิ่ งที่โดดเด่นมำก และยังเหมำะกับกำรปี นเขำด้วยเช่นกันสะพำนแขวนข้ำมน้ ำตก Shiomi ขนำด
60 เมตรทอดผ่ำนหุ บเขำเป็ นหนึ่งในจุดที่นกั ท่องเที่ยวแวะชมมำกที่สุดในพื้นที่น้ ี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
สะพำนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะแสดงให้เห็นภำพกิ่งไม้ที่ขนำนคู่ไปกับแม่น้ ำ ทำให้กลำยเป็ นหุ บเขำ
ใบไม้เปลี่ ยนสี แห่ งฤดู ใบไม้ร่วงที่ มีสีสัน นอกจำกนี้ จำกตัวสะพำน นักท่องเที่ ยวยังได้ชมน้ ำตก
Shiomi ซึ่ งจะตกลงด้วยแรงดันมหำศำล และแม่น้ ำฮำนำนุกิที่ไหลผ่ำนหุ บแคบๆ ด้ำนล่ำง
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซนได จุดศูนย์กลำงของจังหวัด MIYAGI และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ในแถบตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เมืองศูนย์กลำงแห่ งเศรษกิ จ, วัฒนธรรมและกำรเมือง นอกจำกนี้ ยงั
ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ เป็ นเมืองแห่ งต้นไม้ เนื่ องจำกเมืองนี้ เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว มีควำมเจริ ญ
ทำงด้ำนวัฒนธรรมกำรกิน ทำให้มีร้ำนอำหำรญี่ปุ่นทุกชนิ ดและเป็ นเมืองที่เหมำะแก่กำรซื้ อของ ถ้ำ
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ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

นัง่ รถออกไปนอกเมืองเล็กน้อยยังมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำชม อยูอ่ ีกมำกมำยสำมำรถเพลิดเพลินกับ
ควำมสวยงำมของแถบตะวันออกเฉี ยงเหนื อของญี่ปุ่นอย่ำงแน่ นอน หรื อถ้ำเป็ นเมืองที่อยู่ไม่ไกล
จำกทะเลก็สำมำรถอิ่มอร่ อยกับอำหำรทะเลสดอร่ อย ซึ่งมีร้ำนให้เลือกมำกมำย
นำท่ำนสู่ อิจิบัง โจ (Ichibancho) ย่ำนช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงและใหญ่ที่สุดของเมืองเซนได เป็ นแหล่งช้
อปปิ้ งในร่ ม มีหลังคำตลอดแนวอยู่ติดกับสถำนี รถไฟเซนไดและห้ำง Loft ย่ำนนี้ ประกอบไปด้วย
ถนนหลำยเส้น มีร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย รวมไปถึงห้ำงสรรพสิ นค้ำ ที่มีสินค้ำหลำกหลำยให้เลือกซื้ อ
สิ นค้ำน่ำรักๆ สไตล์ญี่ปุ่น อำทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ ร้ำน 100 เยน เสื้ อผ้ำ กระเป๋ ำ รองเท้ำ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั โรงแรมริชมอน เซนได หรือเทียบเท่า
เมืองมัตสึ ชิม่า - ล่องเรืออ่าวมัตสึ ชิม่า – ศาลเจ้ าโกไดโด –
อาหาร เช้ า / เทีย่ ง / เย็น
วัดซุ ยงันจิ – ภูเขาซาโอะ – ลานสกี (ไม่ รวมค่ ากิจกรรมทุกชนิด)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมัตสึ ชิม่า เป็ นที่ต้ งั ของอ่ำวมัตสึ ชิม่ำ ที่เป็ น 1 ใน 3 ของสถำนที่ ที่ชำวอำทิตย์
อุทยั ขนำนนำมว่ำ “นิ ฮอนซำนเกอิ ” หรื อ 3 ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น สถำนที่อีกสองแห่ งที่
กล่ำวถึงก็คือ เกำะมิยำจิม่ำ ใกล้กบั เมืองฮิโรชิ ม่ำ และ อ่ำวอำมำโนะฮำชิ ดำเตะ ทำงด้ำนเหนื อของ
กรุ งเกียวโต
จำกนั้นนำท่ำน ล่องเรือชมอ่ าวมัตสึ ชิม่า ชมควำมงดงำมของหมู่เกำะหิ นปูนรู ปร่ ำงแปลกตำกว่ำ 260
เกำะ ซึ่ งตั้งเรี ยงรำยกันอยูท่ วั่ ไปในอ่ำวให้นกั ท่องเที่ยวได้จินตนำกำรเป็ นรู ปลักษณ์ ต่ำงๆ และท่ำน
จะได้สัมผัสกับวิถีชีวติ ของชำวประมงที่นี่ ซึ่ งมีชื่อเสี ยงในเรื่ องกำรเลี้ยงหอยนำงรมคุณภำพ ระหว่ำง
นั้นท่ำนจะสนุกสนำนกับกำรให้อำหำรนกนำงนวลที่จะบินตำมเรื อของเรำไปตลอดทำง และจะคอย
บินโฉบรับอำหำรจำกมือเรำเลยทีเดียว พร้อมชมวัดโกะไดโด วัดซุ ยกังจิ ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงของ
อ่ำวมัตสึ ชิม่ำให้ท่ำนได้เก็บเกี่ยวควำมประทับใจไม่รู้ลืม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้ าโกไดโด (Godaido Shrine) ศำลเจ้ำคลำสสิ กแห่ งมัตสึ ชิมะซึ่ งไม่เปิ ดให้เข้ำ
ชมด้ำนในแต่จะมีกำรทำพิธีเปิ ดศำลเจ้ำทุกๆ 33 ปี ศำลเจ้ำโกไดโดสร้ำงด้วยไม้ขนำดเล็กกระทัดรัด
ตั้ง อยู่ บ นโขดหิ น บริ เวณริ มอ่ ำ วมัต สึ ชิ ม ะ ตัว ศำลเจ้ำ สร้ ำ งขึ้ นครั้ งแรกเมื่ อ ปี 807 ตำมแบบ
สถำปั ตยกรรมโมโมยำมะแต่หลังที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของที่สร้ำงขึ้นใหม่ในปี 1604 ตำมบัญชำของ
ดำเตะ มำซำมุเนะผูค้ รองอำนำจในช่วงนั้น
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ วัดซุ ยงันจิ (Zuiganji Temple) วัดเก่ำแก่ในนิ กำยเซนสร้ำงเมื่อปี 828 โดย
พระจิคะคุ ไดชิ (Jikaku Daishi) บริ เวณทำงเข้ำวัดมีตน้ สนขนำดใหญ่อำยุหลำยร้อยปี เรี ยงรำยเป็ น
ทำงยำวขนำบซ้ำยขวำ ในอดีตวัดซุ ยงันจิแห่ งนี้ มีชื่อว่ำ “วัดเอ็นปุคุจิ” (Enpukuji) ก่อนจะเปลี่ยนมำ
เป็ นซุ ย งัน จิ ดัง ปั จ จุ บ ัน หลัง จำกดำเตะ มำซำมุ เ นะสั่ ง ให้ ท ำกำรปฏิ สั ง ขรณ์ ใ หม่ ใ นปี 1609 ซึ่ ง
บรรยำกำศในวัดค่อนข้ำงสงบเงียบเหมำะแก่กำรทำสมำธิ อย่ำงยิง่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

นำท่ำน ชมปี ศาจหิมะ หรือ SNOW MONSTER โดยกระเช้ำไฟฟ้ ำ ซึ่ งเกิดจำกสำยลมจำกไซบีเรี ยที่
พัดพำหิ มะมำปกคลุ มต้นสนจำนวนมำก เกำะเป็ นผลึ กน้ ำแข็งก่อตัวเป็ นรู ปร่ ำงเหมือนปี ศำจในชุ ด
ขำว จึงทำให้ถูกกล่ำวขวัญกันว่ำเป็ นปี ศำจหิ มะ โดยช่วงระยะเวลำที่หิมะก่อตัวและสำมำรถชม Ice
Monster แบ่งออกเป็ น 4 ช่วง เดือนธันวำคม (Early Stage) หิ มะเริ่ มตก เป็ นช่วงก่อตัวเดือนมกรำคม
(Growth Stage) หิ มะเริ่ มเกำะตัวขึ้นรู ปเป็ นทรงหำงกุง้ เดือนกุมภำพันธ์ (Golden Stage) เป็ นช่วงที่
Ice Monster ‘Juhyo’ มีขนำดใหญ่ที่สุด เดือนมีนำคม (Declining Stage) หิ มะเริ่ มละลำย และ Ice
Monster เริ่ มลดขนำดลง
ให้ท่ำนเลือกสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำยบนเทือกเขำ ZAO ได้ อำทิเช่น กำรเล่นสกี, สโนว์บอร์ ด
, สโนว์โมบิล [ไม่รวมค่ำเช่ำชุดสกี อุปกรณ์สกี และครู ผฝู ้ ึ กสอน] ซึ่งเทือกเขำ ZAO นี้ถือเป็ นหนึ่ งใน
เทือกเขำ มีชื่อเสี ยงในหมู่นกั เล่นสกีที่นิยมควำมท้ำทำย มีพ้ืนที่เล่นสกีกว้ำงใหญ่ขนำดเท่ำกับสนำม
ฟุตบอลจำนวนสี่ ร้อยกว่ำสนำม เต็มไปด้วยเนินที่สูงชัน ที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ของธรรมชำติ
(ไม่ รวมค่ ากิจกรรมทุกชนิดทีล่ านสกี หากท่ านต้ องการเล่ นกิจกรรมบนลานสกี กรุ ณาติดต่ อไกด์ คะ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั โรงแรมริชมอน ฟุคุชิมะ หรือเทียบเท่า
ทะเลสาบ 5 สี โกชิ กิ นูมะ – ปราสาทซึรุงะ
อาหาร เช้ า / เทีย่ ง / เย็น
หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองคินุกาว่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ ทะเลสาบ 5 สี โกชิ กินูมะ ตั้งอยู่ในอุทยำนแห่ งชำติ Bandai-Asahi บริ เวณนี้ มีท้ งั
ทะเลสำบ บึงน้อยใหญ่ ร่ วมทั้งบ่อน้ ำพุร้อนหลำยแห่ ง ที่เกิดกำรจำกระเบิดของภูเขำไฟ Bandai ใน
อดีต และแร่ ธำตุในดินไม่วำ่ จะเป็ นแคลเซี ยม แมกนี เซี ยม ค็อปเปอร์ หิ นปูน ฯลฯ ทำให้สีของน้ ำที่
สะท้อนกับแสงแดดดูมีหลำกหลำยสี สัน คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกที่นี่วำ่ Goshikinuma หรื อบึงน้ ำห้ำสี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ ปราสาทซึ รุงะ (Tsurugajo Castle) ซึ่ งแปลว่ำปรำสำทนกกระเรี ยน ตั้งอยูเ่ มือง
ไอสุ -วำคำมัทสุ สร้ำงขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1384 โดย Ashina Naomori เพื่อเป็ นกองบัญชำกำรทำงทหำร
ในสมัยไอซึ จนกระทัง่ ค.ศ.1868 เกิดสงครำมโบชิ นและถูกเผำในสงครำมกลำงเมือง ปรำสำทนี้ ได้
ผ่ำนเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ มำมำกมำย ทำให้โดนทำลำยและสร้ำงขึ้นใหม่หลำยครั้ง โดยครั้ง
ล่ำสุ ดถูกสร้ ำงขึ้นใหม่ในปี 1964 ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติศำสตร์ ของเมืองไอสุ -วำ
คำมัทสุ รวมทั้งเครื่ องเขินและดำบโบรำณต่ำงๆ และในชั้น5 ของปรำสำทมีจุดชมวิวให้ได้ชม
ทิวทัศน์อนั งดงำมของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขำรอบด้ำน ซึ่ งเป็ นปรำสำทที่เก่ำแก่ และมีควำม
งดงำมเป็ นอย่ำงมำก
นำท่ำนสู่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi-juku) ก็เป็ นอีกหมู่บำ้ นหนึ่ งที่ยงั คงอบอวลไปด้วยกลิ่นอำยของ
อดี ต ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน หมู่บำ้ นแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงมำตั้งแต่สมัยสงครำมจนถึ งยุคเอโดะ ปั จจุบนั
ยังคงสภำพเดิม แต่กิจกรรมกำรค้ำกำรขำยอำจเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย สิ นค้ำที่นำมำขำยส่ วนใหญ่จะ
เป็ นสิ นค้ำเกี่ยวกับของที่ระลึกที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคินุกาว่ า
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รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั โรงแรมคินุกาว่ า พลาซ่ า หรือเทียบเท่ า
นาท่ านอาบนา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆที่เรียกว่ า “ออนเซ็น” เพือ่ สุ ขภาพ และผิวพรรณทีด่ ี

วันทีห่ ้ า เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้ าโทโชกุ – ทะเลสาบชู เซ็นจิ – นา้ ตกเคกอน –
อาหาร เช้ า / เทีย่ ง / โตเกียว – ช้ อปปิ้ ง – นาริตะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนิกโก้ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นทิวเขำในจังหวัดโทะจิงิ อยูห่ ่ ำงจำกกรุ งโตเกียวไป
ทำงทิศเหนื อประมำณ140กิโลเมตร เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชำวญี่ปุ่น
และชำวต่ ำงประเทศ เป็ นดั่งประตูสู่ วนอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ นิกโก้ ที่ มี ทิวทัศน์อนั งดงำมและยังเป็ น
ศูนย์กลำงของศำสนำพุทธและชินโตมำหลำยศตวรรษ จนได้รับกำรยกย่องว่ำเป็ น “เมืองแห่ งมรดก
โลก” ที่ควรค่ำแก่กำรอนุ รักษ์ไว้ และได้ชื่อว่ำเป็ นเมืองเล็กๆ น่ำรักที่มีสถำนที่ท่องเที่ยวสำคัญและ
สวยงำมมำกมำย ให้ผคู ้ นได้ไปชมในทุกๆ ฤดู โดยเฉพำะฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่นี่จะเนื องแน่นไปด้วย
นักท่องเที่ยวที่รอคอยจะมำชมใบไม้ที่รอเปลี่ยนสี เป็ นสี แดงเต็มใบ
นำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้ าโทโชกุ ศำลเจ้ำประจำตระกูล โทกุงำวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็ นสุ สำน
ของ โชกุนโทกุงำวะ อิเอยะสุ โชกุนผูผ้ ลิกพลันชะตำชีวิตของชำวญี่ปุ่น เป็ นสถำปั ตยกรรมชั้นเยี่ยม
ของช่ ำงฝี มื อที่หำไม่ได้แล้วในปั จจุ บนั ซึ่ งเป็ นกำรผสำนสถำปั ตยกรรมระหว่ำงพุทธและชิ นโต
สร้ำงโดย โชกุนรุ่ นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยำสุ ภำยในมีงำนประติมำกรรมที่เต็มไปด้วยอำรมณ์และ
จินตนำกำรอย่ำงมำกมำย เช่น มังกร 100 หัว , แมวนอนหลับ , ลิงสำมตัว และมังกรหัวเรำะ ชม
เจดีย์ 5 ชั้ น สถำนที่เก็บพระธรรมคำสอน, บทสวดมนต์ และสิ่ งของมีค่ำ แล้วชม “งำนแกะสลัก”
อันเป็ นโบรำณวัตถุ ที่ ล้ ำ ค่ ำ ที่ มี ม ำกกว่ำ 5,000 ชิ้ น แล้วตื่ นตำกับ ซุ้ ม ประตู โยเมมง อันเป็ น
สถำปั ตยกรรมที่มีควำมสำคัญในแง่ประวัติศำสตร์ ศิลป์ ของญี่ปุ่น และยังเป็ น ศิลปะชิ้นเอก และมี
ชื่อเสี ยงของญี่ปุ่น
จำกนั้นนำท่ ำ นสู่ ทะเลสาบชู เซนจิ ทะเลสำบที่ มี ค วำมงดงำม และมี ชื่ อเสี ย งของเมื องนิ ก โก้
ทะเลสำบแห่ งนี้ เกิ ดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟ “นันไต” ทำให้ลำวำไหลมำปิ ดทำงเข้ำออกของน้ ำ
จำกแม่น้ ำ “ไดวะ” ทำให้เกิดเป็ นทะเลสำบขึ้น และยังเป็ นแหล่งน้ ำสำคัญของน้ ำตกเคกอนอีกด้วย
ให้ท่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลสำบ จำกนั้นนำท่ำนชม น้าตกเคกอน น้ ำตกที่มีควำมสู งถึง
100 เมตร เป็ นน้ ำตกที่ใหญ่ และยำวที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่ งไหลมำจำกน้ ำในทะเลสำบชูเซนจิ ซึ่ งถือว่ำเป็ น
น้ ำตกที่สวยงำมที่สุดในญี่ปุ่น สัมผัสกับสำยน้ ำที่เย็นชื่นฉ่ ำใจ พร้อมชมควำมงำมในระยะใกล้
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นำท่ำนเดินท่ำนเดินทำงสู่ เมืองหลวงโตเกียว
จำกนั้นให้ท่ำนอิสระช้ อปปิ้ งชิ นจุ กุ ให้ท่ำนอิสระช้อปปิ้ งของรำคำถู กและดี แบบมีคุณภำพต้องที่ นี่
เพรำะที่นี่มีร้ำน 100 เยนที่มีชื่อเสี ยง และใหญ่ที่สุด เป็ นร้ ำนดังของนักช้อปทั้งหลำยที่เฝ้ ำรอเมื่อมำถึ ง
เมื องโตเกี ย ว ที่ นี่ท่ำ นจะได้ท้ งั เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ สิ นค้ำ แฟชั่น ขนมญี่ ปุ่น กล้องถ่ ำ ยรู ป สิ นค้ำอุ ปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์ เป็ นต้น
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รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย

วันทีห่ สนามบิ
ก นฮาเนดะ – กรุ งเทพ ฯ
00.20 น.
05.05 น.

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

อาหาร

เหิ รฟ้ ำกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 661
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

กาหนดการเดินทาง 2561
ผู้ใหญ่

07 – 12 / 15-20 มีนาคม

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

49,900

46,900

46,900

43,900

8,900

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

29,900

27,900

27,900

25,900

8,900

ราคาเด็กทารก อายุ ตา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 30 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม










ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนำจรตำมเส้นทำงรำยกำรที่ระบุเท่ำนั้น
ราคานีร้ วมภาษีนา้ มัน ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนา้ มันขึน้ หากทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรที่ระบุเท่ำนั้น
ค่ำพำหนะรับส่ งตำมรำยกำรนำเที่ยวที่ระบุเท่ำนั้น
ค่ำโรงแรมห้องพัก 2 ท่ำนต่อห้องตำมรำยกำรที่ระบุเท่ำนั้น
ค่ำอำหำร เครื่ องดื่มตำมรำยกำรที่ระบุเท่ำนั้น
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุเท่ำนั้น
ค่ำขนกระเป๋ ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบน้ ำหนักไม่เกิน 20 กก.
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ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
(หมำยเหตุ...อำยุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อำยุ 76-85 ปี ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่ำนละ 500,000 บำท ...)





ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น
ค่ำทำหนังสื อเดินทำง หรื อพำสปอร์ต
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวนอกเหนือในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรที่สั่งเพิ่มเติมจำก
รำยกำรที่ทำงบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี น้ ำหนักเกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่ำน
ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ ใบอนุญำตสำหรับคนต่ำงด้ำวที่กลับเข้ำประเทศ
ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์







เมื่อท่ำนทำกำรจองทัวร์ กบั ทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจำค่ำทัวร์ ท่ำนละ 10,000-20,000 บำท (ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลำที่เดินทำง หรื อกฎของสำยกำรบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน
ไม่เก็บค่ำใช้จำ่ ย
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21-30 วัน
หักค่ำมัดจำ
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-20 วัน
หักค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 8-14 วัน
หักค่ำใช้จ่ำย 75 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-7 วัน
หักค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์
ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรื อกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ หักค่ำใช้จ่ำย 100%
*** ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรื อกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่วำ่ เหตุผลใดๆ ก็ตำม
ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกัน หำกต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำน
จะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยส่ วนต่ำงที่สำยกำรบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้
กำหนด ซึ่งทำงบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินกำรออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทำงต้องรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจำกกำรวำงแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสู งขึ้นมำก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยน หรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สำหรับน้ ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุ ญำตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผูโ้ ดยสำร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) กำรเรี ยกค่ำระวำงน้ ำหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้
(ท่ำนต้องชำระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุ ญำตให้นำขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำม
กว้ำง+ยำว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภำระส่ วนของค่ำใช้จ่ำยที่สัมภำระน้ ำหนักเกิน
(ท่ำนต้องชำระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทำงบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดกำรสู ญเสี ย, สู ญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรม ที่พกั กำรจรำจร
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรนัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล อุบตั ิเหตุ สภำพอำกำศ ภัยธรรมชำติ วำตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วำ่
จะด้วยสำเหตุใดๆ ก็ตำม (ซึ่ งเป็ นเหตุกำรณ์ที่เหนื อกำรควบคุมจำกทำงบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทำงบริ ษทั จะคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของลูกค้ำเป็ นสำคัญ
2. หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ เนื่ องจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง สำยกำรบิน สภำพอำกำศ ภัยธรรมชำติ วำตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สำยกำรบิน หรื อในส่ วนของกำรบริ กำรทำงประเทศที่ท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว ยังคงให้บริ กำรอยูเ่ ป็ น
ปกติ ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน
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3. หำกสถำนที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้ไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่าย เนื่องจำกทำงบริ ษทั ได้ทำกำรจองและถูกเก็บค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมือง ห้ำมผูเ้ ดินทำง เดินทำง เนื่ องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อสิ่ งของห้ำมนำเข้ำประเทศ
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่ทำงกองตรวจคนเข้ำ
เมืองห้ำมเดินทำง
** กรณี ที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสื บเนื่ องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมือง ให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ คนต่ำงด้ำวที่พำนัก
อยูใ่ นประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว
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