** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊ อปปี้ , เบบีบ้ ลูอายส์
**ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ
**ย้อนยุคกับหมู่บา้ นโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ
** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึ ชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
** ล่องเรื อ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 15-20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
16-21 เมษายน 2561 (หยุดชดเชยวันสงกรานต์)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

19.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
22.10 น. เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ ค - ชมดอกซากุระสวนซึซึจิงะโอคะ - เมืองเซนได - ย่ านอิจิบันโจ

06.20 น. เดินทางถึงสนามบิน
นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนําท่านชมสวนดอกไม้อนั สวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพ้นื ที่ติด
กับมหาสมุทรแปซิ ฟิก ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดอิบะระกิ ภูมิภาคคันโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีท้ งั หมด 8

จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจําฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ท้ งั ปี ชม ดอกป๊อปปี้ ที่
จะบานอวดความสวยงามให้ชมกันเต็มพื้นที่ และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทัว่ ทั้งเนินเขาจะ
กลายเป็ นท้องทุ่งสี ฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วยดอกนีโมฟี ลา (Nemophila) หรื อ เบบีบ้ ลูอายส์ , (Baby Blue Eyes) กว่า 4
ล้านต้น โลกแห่งสี ฟ้าที่รวมดอกนีโมฟี ลา ท้องฟ้า และท้องทะเลเอาไว้ดว้ ยกัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทุกท่าน ชมดอกซากุระ “สวนซึซึจิงะโอคะ” ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองเซ็นได นับเป็ นจุดชมซากุระที่สวย
ที่สุดของเมืองเซ็นได จากการที่มีตน้ ซากุระสายพันธุ์โซเมอิ โยชิโนะมากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งเวลาถึงฤดูใบไม้ผลิ
ที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยสี น้ าํ พูอ่อนบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ อีกจุดไฮไลท์นึงที่หา้ มพลาดคือ “ดอกซึซึจิ” ที่จะมีสีชมพู
เข้มนับหมื่นต้นที่จะบานช่วงฤดูใบไม้ผลิเช่นกัน จนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญช่วงฤดูใบไม้ผลิที่หากมา
เยือนยังเมืองเซ็นไดแล้วไม่ควรพลาดอย่างยิง่ (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ “เมืองเซนได” เพื่อช้อปปิ้ ง “ย่านอิจิบันโจ” ย่านช้อปปิ้ งที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อของถนน
หลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบนั โจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ (Chuo
dori) ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอป
เปิ้ ลสโตร์ , ร้านอาหาร ร้านเสื้ อผ้า และร้านจําหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็ นต้น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOTEL GRAND TERRACE KOKUBUNCHO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม เมืองมัตสึ ชิมะ - วัดโกไดโดะ
- ล่องเรื อGEIBIKEI - ชมดอกซากุระสวนฟุนะโอกะ โจชิ+
แม่ นา้ ชิโรอิชิ
- สถานีรถไฟโคริยามะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึ ชิมะ เมืองที่ถือได้วา่ เป็ น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็ นธรรมชาติไว้มาก
ที่สุด เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็ นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรื อมัตสึ ชิมะ เนื่องจาก
ตั้งอยูใ่ นตําแหน่งที่โดดเด่น ทําให้วดั แห่งนี้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึ ชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็ นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรู ป 5 องค์ ซึ่ งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซู อิกนั จิ(Zuiganji Temple) โดยรู ปปั้ นจะ
ถูกนํามาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี อาคารหลังปั จจุบนั นี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดยตระกูล
ดาเตะ ต้นตระกูลผูก้ ่อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยุคแรก วัดแห่งนี้จะเปิ ดให้ชมทุก 33 ปี ซึ่ งล่าสุ ดเพิง่ เปิ ดให้
ชมเมื่อปี 2006 ที่ผา่ นมา การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรี ยกว่า ซึ คาชิบา
ชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นนํ้าด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงเมื่อข้าม
สะพานเพราะเชื่อว่า จะทําให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิง่ ขึ้น จากนั้นนําทุกท่าน “ล่องเรื อGEIBIKEI” ชม
หุ บเขาอย่างสบายๆบนเรื อพื้นแบนที่ใช้คนถ่อล่องไปตามลํานํ้าซึ่งเป็ นเขื่อนธรรมชาติของร่ องนํ้าเล็ก ๆที่อยูก่ ลาง
ภูเขาหิน ระหว่างทางก็จะมีศาลเจ้า นํ้าตก ถํ้า หน้าผา อีกทั้งนายท้ายพายเรื อ ขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ สร้าง

อรรถรสการล่องเรื อได้อย่างเพลิดเพลิน ให้ทุกท่านสามารถถ่ายรู ปเก็บความประทับใจได้ตลอดในการล่องเรื อ
และยังมีบริ การขายอาหารปลาเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการให้อาหารปลาทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กในลํานํ้าอีก
ด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่าน ชมดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ ” ซึ่งเป็ นสถานที่ชมซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จะตั้งอยูบ่ นเนินเขาสู ง ซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น ที่ปลูกเรี ยงรายอยูเ่ ป็ นทิวแถวไล่
ตั้งแต่บริ เวณสองข้างทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทั้งจะได้เห็นแนวต้นซากุระที่ออกดอกสี ชมพูอ่อน
สวยงามทอดเป็ นแนวยาวตาม แม่ นา้ ชิโรอิชิ ให้ทุกท่านถ่ายรู ปเก็บความสวยงามและความประทับใจได้ตาม
อัธยาศัย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นเดินทางสู่ “สถานีรถไฟโคริยามะ” ให้
ทุกท่านได้เดินช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัยกับร้านค้าต่างๆมากมาย และที่นี่ยงั มีร้านอาหาร ร้านขนมบริ การให้ทุก
ท่านเลือกชิมอีกด้วย
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ COMFORT HOTEL KORIYAMA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ชมต้ นทากิซากุระ ณ เมืองมิฮารุ - ปราสาทสึ รุกะ – พิพธิ ภัณฑ์ สาเกไอซุ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านชม “ต้ นทากิซากุระ” ของเมืองมิฮารุ เป็ นหนึ่งในสายพันธ์ของซากุระที่หายาก แต่ที่พิเศษคือต้น
ซากุระต้นนี้เป็ นต้นซากุระที่ชาวญี่ปุ่นหลายคนยกย่องว่าเป็ นต้นซากุระที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่ งคําว่า “ทากิ
ซากุระ” มีความหมายว่า นํ้าตกของต้นซากุระ เนื่องจากซากุระต้นนี้สูงถึง 12 เมตร ลําต้นมีเส้นรอบวงยาว 9.5
เมตร คาดว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปี (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) นําท่านชม
“ปราสาทสึ รุกะ” ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยนผูป้ กครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยงั เป็ นภูมิภาคไอซุ และถูก
ทําลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชินปี 1868 ซึ่ งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทําให้สิ้นสุ ดยุคศักดินายึด
อํานาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ดว้ ยคอนกรี ตในปี 1960 เสร็ จสมบูรณ์ในปี 2011
หลังคาเดิมซึ่งเป็ นสี เทากลับกลายเป็ นสี แดง เป็ นเอกลักษณ์ไม่ซ้ าํ กับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้
ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะสึ รุกะในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนที่นี่ยงั เป็ นสถานที่ ชมดอก

ซากุระที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่น (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับ
สภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม “พิพธิ ภัณฑ์ สาเกไอซุ ” ที่นี่จดั แสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคนิคและ
กระบวนการผลิตเหล้าสาเกประจําเมืองไอซุ ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญเป็ นอย่างมาก ผูเ้ ข้าชมจะได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการ
ผลิตทั้งแบบดั้งเดิม และแบบทันสมัย อุปกรณ์จาํ เป็ นต่างๆ และลองลิ้มรสสาเก นอกจากนี้ยงั มีร้านจําหน่ายของที่
ระลึกเล็กๆอีกด้วย จากนั้นนําท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้ นโบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสําคัญในยุคเอโดะ
ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน เป็ นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรี ยงรายกันสองฝั่งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้ นโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้ นโออุจิจูคุได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่ งในปั จจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จู
คุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสิ นค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พกั แบบ
ญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปั จจุบนั มีนกั ท่องมาเยีย่ มชมหมู่บา้ นนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี
 พักที่ KINUGAWA KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี , ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห่ ้ า เมืองคาวาโกเอะ + ย่ านคาชิย่า
สกายทรี - ย่ านชินจูกุ

โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์ เล็ท อิรุมะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียว

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ยงั คงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมและกลิ่นอายในสมัยเอโดะ
บรรยากาศของเมืองนี้ท่านจะได้พบเห็น บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนตั้งเรี ยงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆัง) จะมีเสี ยงระฆังบอกเวลา คุณจะรู ้สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะได้สัมผัสความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ และซึมซับความรู ้สึกในสมัยเอโดะ ซึ่ งไม่สามารถพบเห็นได้ที่
โตเกียว เดินทางต่อกันที่ “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็ นตรอกที่มีชื่อเสี ยงในเมืองคาวาโกเอะ
ซึ่ งเป็ นถนนปูดว้ ยหิ นและฝังด้วยแก้วหลากสี และด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขาย
ลูกกวาดในตรอกนี้จะส่ งต่อรสชาติที่คุน้ เคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันที่ผา่ นไป เมื่อใครก็ตามได้ลอง
ย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี้ จะรู ้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็ นเด็กอีกครั้ง สถานที่แห่งนี้เป็ นที่ที่ทาํ ให้ผคู ้ นทุกรุ่ น
ตื่นเต้น ทั้งเด็กๆ ที่ไม่คุน้ เคยกับลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้ หญ่ที่อยากรําลึกถึงความหลัง นําท่านช้อปปิ้ ง “มิตซุ ย

เอ้ าท์ เล็ท อิรุมะ” เป็ นเอ้าท์เล็ทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันโตอยูท่ ี่จงั หวัดไซตามะ มีร้านค้าต่างๆ
มากกว่า 200 ร้านค้า จากแบรนด์ต่างๆทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและจากนานาชาติ มีสินค้าหลากหลายประเภทเช่น
เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสําอางค์ ไลฟ์ ทสไตล์ และของแต่งบ้าน
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัด
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิมทองคําที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอด
ทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั
วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึก
พื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ น
ของฝากของที่ระลึก และนําทุกท่านเดิน ถ่ ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าํ สุ มิดะ
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ”(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553
เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวก
วัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ นําท่านสู่ “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับ
หนึ่งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดิน
กันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้อง
ถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม
และซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ NARITA GATEWAY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่ า - สนามบินนาริตะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยูบ่ นเนินเขากลางเมืองนาริ ตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสู งโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในวันขึ้นปี ใหม่จะคลาคลํ่าไปด้วยผูค้ นที่มาขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้ อ “เครื่ องราง” หรื อ “ฮู”้ ต่างๆ
รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็ นกันเอง
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าที่
สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
17.25 น. เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 677
21.55 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 15-20 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)

52,900 บาท
50,900 บาท
48,900 บาท
8,000 บาท
-23,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ

เดินทาง 16-21 เมษายน 2561 (หยุดชดเชยวันสงกรานต์)
อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่

49,900 บาท

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

47,900 บาท
45,900 บาท
8,000 บาท
-20,000 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 20/12/2560)
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 องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร 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 ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o 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 นอย่างช้ า)
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

