** รื่ นรมย์ชมทิวทัศน์ดว้ ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็ นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้
** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมัตสึ โมโต้ และ ปราสาททาคาโตะ
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** ให้ท่านอิ่มไม่อ้ นั “สตรอเบอรี่สดๆในสวน”
** เปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งกระเช้ าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาํ เชื่อว่าเสริ มอายุอีก 7ปี
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 10 - 16 / 12 - 18 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
11 - 17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) (เปิ ดคณะเพิ่ม)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
23.30 น. เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง เมืองนารา
- วัดโทไดจิ - เมืองอาราชิยาม่ า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่ าไผ่ +สะพานโทเก็ตสึ เคียว ย่ านชินไซบาชิ
07.00 น. เดินทางถึงสนามบิน
คันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เพื่อชม “วัดโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดง
บุญญาธิ การของพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านซุ ม้ ประตู “นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ต้น ด้านล่างมี “ทวารบาล”

ที่แกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม “วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระ
ไวโรจนะ” ที่มีความสู ง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปั จจุบนั ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 เนื่องจาก
ของเดิมนั้นถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่างทางเดินสู่ วหิ ารแห่งนี้ และ
เพลิดเพลินกับความน่ารักและการป้ อนอาหารให้กบั ฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยูต่ ามธรรมชาติที่ “สวนกวาง”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่ า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic
Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่ นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอก
ซากุระที่บานสะพรั่ง (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) เรี ยบแม่น้ าํ เคียงข้างภูเขา ผ่าน สาย
ลม และ แสงแดดผ่าน ด้วยบรรยากาศสุ ดโรแมนติก
**ในกรณีรถไฟซากาโน่ เต็ม ช่ วงเทศกาลท่องเทีย่ ว เช่ น ใบไม้ เปลีย่ นสี , ซากุระ เป็ นต้ น อาจเปลีย่ นไปนั่งรถไฟ
JR ท้องถิ่นแทน** จากนั้นนําท่านชมความสวยงาม ร่ มรื่ น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ
“สวนป่ าไผ่ (Bamboo Groves)” เป็ นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตดั ผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นให้
บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิง่ ถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิง่ สวย
มาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็ นเสี ยงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริ เวณใกล้ๆจะเป็ นร้าน
ขายของพื้นเมืองที่ทาํ มาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ ของ หรื อเสื้ อเสื้ อสานจากไผ่ เป็ นร้านดั้งเดิม
ของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนําท่านชม “สะพาน
โทเก็ตสึ เคียว(Togetsukyo Bridge)” หรื อนิยมเรี ยกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็ นเสมือนสัญลักษ์ของอารา
ชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ รื่ องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะ
ด้านหลังนั้นเป็ นภูเขาสู งใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่น้ าํ ที่ท้ งั สองฝั่ง เป็ นบริ เวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่า
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต จากนั้นนําท่านสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้า
เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้ งไร้ชีดจํากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยง
รายกันตลอดสองข้างทาง กับสิ นค้ามากมาย ทั้งเสื้ อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่ สวยๆ เครื่ องสําอาง
และสิ นค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ KKR HOTEL OSAKA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

ปราสาทโอซาก้า - ปราสาททองคินคาคุจิ - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ ายาซากะ+
ย่ านกิออง - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัย
โบราณ ตัวปราสาทมีท้ งั หมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่ได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวัง

โบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกําแพงหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา และคูน้ าํ ขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจาก
ข้าศึก นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรื อเรี ยกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องโชกุน
ในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระนํ้า โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้
อย่างดีเยีย่ ม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสี ทองส่ องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืน
นํ้าคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ าํ อีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนมารุ ยามะ” สวนสาธารณะที่มีอายุแก่ที่สุดในเกียวโต มีการ
ปลูกต้นซากุระกว่า 500 ต้น เรี ยงรายเต็มสวน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือต้นซากุระพันธุ์
SHIDAREZAKURA หรื อ WEEPING DHERRY TREE ขนาดใหญ่ต้ งั ตระหง่านอยูใ่ จกลางสวน (ความ
สวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนําท่านสู่ “ศาลเจ้ ายาซากะ” หรื อ ศาลเจ้ากิออน ศาล
เจ้าชื่อดังของเมืองเกียวโต ตั้งยูด่ า้ นหน้าสวนมารุ ยามะ ด้านหน้าของอาคารหลักนี้เป็ นศาลาที่มีโคมไฟหลายร้อย
อันแขวนอยู่ ในช่วงเย็นจะมีการเปิ ดประดับไฟอย่างสวยงาม และจัดศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสี ยงอย่างมากในเทศกาล
เฉลิมฉลองเทศกาลกิออนมัทซุ ริ ที่จดั ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และให้ท่านช้อปปิ้ ง ซื้ อของที่ระลึกสไตล์
ญี่ปุ่นนานาชนิดที่ยา่ น “กิออง” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ที่ยงั คงลักษณะบ้านเรื อนและสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสไตล์
โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละลึกอย่างยิง่ และ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ซื้ อ
ของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนิดที่ยา่ น “กิออง” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ที่ยงั คงลักษณะบ้านเรื อนและ
สิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละลึกอย่างยิง่
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็ น
สวนดอกไม้แล้วยามคํ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี ยังประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆหลากหลายโซน ซึ่ ง
เป็ นงานจัดแสดงไฟที่ยงิ่ ใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ ระหว่ าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี )
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GIFU MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ชมดอกซากุระ ณ เมืองทาคายาม่ า - ทาคายาม่ าจินยะ(ด้ านนอก) +
ย่ านซันมาชิซูจิ - ไร่ วาซาบิไดโอะ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ” นําท่านชมสถานที่พิเศษสุ ด ซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ่ ง
แปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้ นแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “ทาคายาม่ าจินยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทั้งที่
ทํางาน และที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซันมาชิ ซูจิ”
ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะ
กว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ ชมบรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้ วยดอกซากุระสี ชมพูอ่อน
ติดกับสะพานสี แดงเป็ นฉากที่สวยงาม (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) เหมาะแก่การ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกอย่างยิง่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิไดโอะ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย
พร้อมเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนํามาทําเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้ อขนมและของที่ระลึกที่
ทํามาจากวาซาบิสดๆ หรื อจะเลือกชิม “ไอศกรี มรสวาซาบิ” รสชาติด้ งั เดิมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น
อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักที่ MATSUMOTO KAGETSU HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้ า

ปราสาทมัตสึ โมโต้ (ด้ านนอก) - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ไร่ สตรอเบอรี่ โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ ชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้ ” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น
1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได้
จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสี ดาํ สนิททําให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดํา บริ เวณรอบๆปราสาทมีตน้
ซากุระปลูกหลากหลายต้นบานสพรั่งน่าชม (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนําท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ(Takato Castle Ruins Park)” เป็ นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3
ของจุดชมดอกซากุระในประญี่ปุ่น บริ เวณรอบๆมีตน้ ซากุระสี ชมพูสายพันธุ์โคอิกงั (Kohigan)ประมาณ 1,500

ต้น เริ่ มปลูกในปี 1875 และเปิ ดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็ นประจําทุกปี ในเดือน
เมษายนทั้งเดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก นอกจากนี้ประมาณกลางถึงปลาย
เดือนเมษายน ช่วงดอกซากุระบานเต็มที่ ก็จะเปิ ดไฟที่ประดับประดาไว้ต้ งั แต่ 18:00-22:00 ผูเ้ ข้าชมมากมายต่าง
พากันมารวมตัวกันที่นี่ ชมบรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้ วยดอกซากุระ เป็ นฉากหลังที่สวยงามรอบปราสาท (ความ
สวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “ไร่ สตรอเบอรี่ ” ให้ท่านลิ้มรสความอร่ อย หอมหวานกับสตรอเบอรี่ จากไร่ ให้ท่านอิ่มอร่ อย
แบบไม่อ้ นั นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากสตรอเบอรี่ สดในฟาร์ ม ไม่วา่ จะเป็ น ขนมพายสต
รอเบอรี่ เลื่องชื่อ, แยมสตรอเบอรี่ , สตรอเบอรี่ อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลูกสต
รอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิ มะ
บนภูเขาไฟเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พ้นื ดิน และซึ มไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ น
นํ้าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้าจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
 พักที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี , ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห่ ก ภูเขาไฟฟูจิ
(ชมวิว) - ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาที) - นั่งกระเช้ าโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ
เอ้าท์ เล็ต - ย่ านชินจูกุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และมีความสู งที่สุดในญี่ปุ่น
สู งถึง 3,776 เมตร รู ปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็ นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุก
ด้าน ตัวภูเขาทํามุม 45 องศากับพื้นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสี ขาวโพลนที่ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คน

ญี่ปุ่นมีความเชื่อทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขาไฟฟูจิจดั ว่า
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิข้ ึนอยูก่ บั สภาพท้องฟ้าอากาศเปิ ด) นําทุกท่าน
“ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องยาว 2สถานี ประมาณ 30นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ”เพื่อให้ท่านได้สัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า
3,000 ปี ที่แล้ว จากนั้นนําท่าน “นั่งกระเช้ าหุบเขาโอวาคุดานิ” หุ บเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขา
ไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของ
กํามะถันอยูด่ ว้ ยโดยความร้อนของนํ้าที่ผดุ ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้
เปลือกของไข่จะมีสีดาํ สนิทซึ่ งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดาํ หนึ่งฟองจะทําให้อายุยนื ขึ้นเจ็ดปี ”
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ” แหล่งรวมสิ นค้านําเข้า
และสิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมาย ทั้งกระเป๋ า เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชัน่ สิ นค้า
สําหรับคุณหนู และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมาย นําท่านสู่ โตเกียว ให้ทุกท่านช้อปปิ้ ง “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่งความ
เจริ ญอันดับหนึ่งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ น
นับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า,
กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ

วันทีเ่ จ็ด ส

นามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น. เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 661
04.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเที่ยวเป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 10 - 16 / 11 - 17 / 12 - 18 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)

อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

69,900 บาท
67,900 บาท
65,900 บาท
8,000 บาท
-30,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 12/12/2560)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวติ ท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
o นํ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท

o
o
o
o
o
o

ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน ,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

