** ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ทุ่งดอกทิวลิป” หลากสี สันสดใส ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ ค”
** ชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนอาชิคางะ สวนดอกไม้นานาชนิดขนาดใหญ่สามารถเพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ
** ชม “ปราสาทสึ รุกะ” โดดเด่นที่ตวั ปราสาทสี ขาว ล้อมรอบด้วยต้นซากุระอย่างสวยงาม
** ล่องเรื อ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ
** เปลี่ยนอิริยาบถสู่ การนัง่ “รถไฟชินคันเซน” ซึ่งเป็ นรถไฟวิง่ เร็วที่สุดในญี่ปุ่น
** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึ ริ” และสะพานแขวน
** เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามในทุกๆโค้งที่ ภูเขาฮาจิมนั ไต
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 19 - 25 เมษายน 2562
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วด้ วยค่ ะ)
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

19.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

22.10 น.

วันทีส่ อง

พระพุทธรู ป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ ค - เมืองเซนได - ย่ านอิจบิ ันโจ

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SAKURA TOHOKU NO.3 (TG) 7ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J451971

นาท่านชม “พระพุทธรู ป อุชิคุ ไดบุทสึ ” ที่ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุค๊ ว่า เป็ นรู ปปั้ นพระพุทธรู ปปางยืน ที่
หล่อจากทองสัมฤทธิ์ ที่สูงที่สุดในโลก จากความสู งถึง 120 เมตร ทาให้สามารถมองเห็นได้ต้ งั แต่ใจกลางเมือง
โตเกียวเลยทีเดียว แต่ไฮไลท์ของที่นี่ไม่ได้เป็ นเพียงที่สักการะพระพุทธรู ปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั
สามารถเข้าไปยังบริ เวณภายในรู ปปั้ นและขึ้นไปยังจุดที่เป็ นหอสังเกตการณ์ในระดับความสู งที่ 85 เมตร ซึ่งจะ
อยูต่ รงส่ วนของหน้าอกพระพุทธรู ป เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้านกว้างได้ท้ งั หมด บนชั้นนี้จะมีกระจก
ที่เป็ นช่องหน้าต่างอยูด่ ว้ ยกัน 4 ด้าน ในวันที่ฟ้าเปิ ดจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้ อีกด้วย (รวมค่ า
เข้ าสวน แต่ ไม่ รวมค่ าลิฟท์ )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมสวนดอกไม้อนั สวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพ้นื ที่ติด
กับมหาสมุทรแปซิ ฟิก ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดอิบะระกิ ภูมิภาคคันโต ภายในมีหลายโซน มีดอกไม้ประจาฤดูกาลหลาย
สายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ท้ งั ปี สาหรับทริ ปนี้ท่านจะได้ชม “ดอกทิวลิป” สี สันสดใส
มากกว่า 250,000 ต้น ประมาณ 250 สายพันธ์ บรรยากาศจะเหมือนดังโลกของนิทานที่มีดอกทิวลิปสี สันสดใส ที่
จะบานอวดความสวยงามให้ชมกันเต็มพื้นที่..(ความสวยงามของดอกไม้ ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่านสู่ “เมืองเซนได” เพื่อช้อปปิ้ ง “ย่านอิจิบันโจ” ย่านที่ครอบคลุมการเชื่ อมต่อของถนนหลาย
เส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบนั โจ (Ichibancho) และถนนชูโอโดริ (Chuo dori) ซึ่ง
มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเปิ้ ลสโตร์ ,
ร้านอาหาร ร้านเสื้ อผ้า และร้านจาหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็ นต้น
 รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ย่านอิจิบันโจ (มอบค่ าอาหารท่านละ 1,500 เยน)
 พักที่ HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

เมืองมัตสึ ชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึ ชิมะ - นั่งรถไฟท้ องถิ่น - ล่องเรื อหุบเขาเกบิเคอิ วัดชู ซอนจิ - เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ - เมืองโมริโอกะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึ ชิมะ” เมืองที่ถือได้วา่ เป็ น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็ นธรรมชาติไว้
มากที่สุด เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็ นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรื อมัตสึ ชิมะ
เนื่องจากตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่โดดเด่น ทาให้วดั แห่งนี้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึ ชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807
เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ป 5 องค์ ซึ่ งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซู อิกนั จิ (Zuiganji Temple) โดยรู ป
ปั้ นจะถูกนามาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี อาคารหลังปั จจุบนั นี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดย
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SAKURA TOHOKU NO.3 (TG) 7ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J451971

ตระกูลดาเตะ ต้นตระกูลผูก้ ่อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยุคแรก วัดแห่งนี้ จะเปิ ดให้ชมทุก 33 ปี ซึ่ งล่าสุ ดเพิ่ง
เปิ ดให้ชมเมื่อปี 2006 ที่ผา่ นมา การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรี ยกว่า ซึ
คาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นน้ าด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงเมื่อข้าม
สะพานเพราะเชื่อว่า จะทาให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิง่ ขึ้น อิสระให้ท่านได้ชมวิว “อ่าวมัตสึ ชิมะ” อ่าวที่
ประกอบด้วยเกาะเล็กๆกว่า 200 เกาะที่ปกคลุมด้วยป่ าสน สัมผัสความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ระหว่างผืน
ทะเลกับท้องฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 และยังเป็ นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นอ่าวที่มีความสวยงามมาก
ที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นจากนั้นนาท่านเปลี่ยนอริ ยาบถ “นั่งรถไฟท้องถิ่น” ให้ท่านทดลองใช้บริ การรถไฟใน
ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยง และได้ชื่อว่าเป็ นการคมนาคมที่เป็ นที่นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น ท่านจะสนุกสนานกับการนัง่
รถไฟเพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรู ปแบบหนึ่งพร้อมชมบรรยากาศสองข้างทาง นาท่านสู่ “หุบเขาเกบิเคอิ
(Geibikei)” เป็ นหุบเขายาวประมาณ 2 กิโลเมตรที่เกิดจากการกัดเซาะหิ นปูนของแม่น้ าสะเทะซึ กาว่า หน้าผาสู ง
ประมาณ 100 เมตรตั้งตระหง่านอยูส่ องฝั่ง และนาท่าน “ล่ องเรื อแจวเกบิเคอิ” ท่ามกลางกระแสน้ าที่ไหลอย่าง
เงียบๆ ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอนั สวยงามบนเรื อท้องถิ่น โดยมีคนแจวเรื อล่องไปตามแม่น้ าและขับกล่อม
ร้องเพลง “เกบิโออิวาเกะ” รับฟังบทเพลงไปพร้อมกับความงามของแมกไม้ที่สลับสี ปกคลุมตามแก่งผาเบื้องบน
และชมปลาธรรมชาติที่แหวกว่ายในสายน้ าด้านล่างตลอดเส้นทางนี้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม “วัดชู ซอนจิ” เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็ นวัด
ของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิ บกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่ม
สลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั จึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง อาคารที่มีชื่อเสี ยงมาก
ที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกั ษณะคล้ายกับศาลทองคาของวัดคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีก
ชั้นหนึ่งเพื่อป้ องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใช้เป็ นพื้นที่สาหรับเก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่ งถูก
สร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี จากนั้นนาท่านสู่ “เทศกาลชมซากรุ ระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ” ที่ริมแม่น้ าคิ
ตะคามิซ่ ึงมีตน้ ซากุระเรี ยงรายมากกว่า 10,000 ต้น โดยจะพร้อมใจกันบานสะพรั่งกลายเป็ นอุโมงค์ดอกซากุระที่
สวยงาม เป็ น1ใน3 จุดชมดอกซากุระที่ดีที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพ
อากาศ) หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง “โมริโอกะ” เพื่อเข้าสู่ ที่พกั
 รับประทานอาหารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOTEL METROPOLITAN MORIOKA หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SAKURA TOHOKU NO.3 (TG) 7ว ัน 4คืน - รห ัสท ัวร์ J451971

วันทีส่ ี่

ภูเขาฮาจิมงั ไท - ทามะกาวะออนเซน - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่ นา้ ฮิโนคิไน นั่งรถไฟชินคันเซน (Kitakami Station - Sendai Station)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชมความสวยงามของ “ภูเขาฮาจิมังไท” ซึ่งเป็ นภูเขาที่มียอดเขา
แบนราบ ที่ความสู ง 1,613 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ซึ่ งนับเป็ นภูเขาที่สูง 1
ใน 3 ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ สามารถชมภูมิทศั น์อนั สวยงามได้จาก
ถนนชมวิวสาย Hachimantai Aspite ซึ่ งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอากิตะและ
จังหวัดอิวาเตะ ระหว่างทางขึ้นเขานี้ท่านจะได้ชมความสวยงามของกาแพง
หิมะสู งสองข้างทาง จากนั้นนาท่านสู่ “ทามะกาวะออนเซ็น” ตั้งอยูใ่ นอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมงั ไท แหล่ง
ซึ่งน้ าพุร้อนคุณภาพ นาท่านสู่ บริ เวณทางเดินท่องเที่ยว
เพื่อชมแหล่งกาเนิดน้ าพุร้อน ที่มีควันขาวโพยพุง่ จากพื้นดินสู่ อากาศด้านบน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถิ่นที่อยูข่ องซามูไรในจังหวัดอากิตะซึ่ งมีชื่อเสี ยงในด้านประเพณี
ของซามูไร ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยประมาณ 80 หลังคาเรื อน ซึ่งเป็ นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบ
ดั้งเดิมอันเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ สายพันธุ์ชิ
ดาเระซากุระนับหลายร้อยต้น ที่จะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถชมซากุระสายพันธุ์โยชิ
โนะ ที่ถูกนามาปลูกบริ เวณ ริมแม่ นา้ ฮิโนคิไน ซึ่ งเป็ นแม่น้ าที่ไหลไปทัว่ ทั้งเมืองคาคุโนดาเตะ ที่นี่ยงั เป็ นสถานที่
ปิ กนิกและชมดอกซากุระของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้น
นาท่านเปลี่ยนอิริยาบถสู่ การ “นั่งรถไฟชินคันเซน” รถไฟวิง่ เร็ วที่สุดในญี่ปุ่นและเคยได้ชื่อว่าเป็ นรถไฟที่ “วิง่
เร็ วที่สุดในโลก” โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปี ละ 36 วินาทีเท่านั้น
(นั่งระยะทาง Kitakami Station - Sendai Station , สถานีรถไฟสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า

ปราสาทสึ รุกะ - พิพธิ ภัณฑ์ สาเกไอซุ - โตรกผาโทโน เฮทสึ ริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
โปรแกรมท ัวร์ญป
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นาท่านชม “ปราสาทสึ รุกะ” ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยนผูป้ กครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยงั เป็ นภูมิภาค
ไอซุ และถูกทาลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิ นปี 1868 ซึ่ งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทาให้สิ้นสุ ด
ยุคศักดินายึดอานาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ดว้ ยคอนกรี ตในปี 1960 เสร็ จ
สมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็ นสี เทากลับกลายเป็ นสี แดง เป็ นเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น
ปราสาทแห่งนี้ลอ้ มรอบด้วยสวนสาธารณะสึ รุกะในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนที่นี่ยงั เป็ น
สถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่น (ความสวยงามของดอก
ซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนาท่านชม “พิพธิ ภัณฑ์ สาเกไอซุ ” ที่นี่จดั แสดงนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลิตเหล้าสาเกประจาเมืองไอซุ ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญเป็ นอย่าง
มาก ผูเ้ ข้าชมจะได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการผลิตทั้งแบบดั้งเดิม และแบบทันสมัย อุปกรณ์จาเป็ นต่างๆ และลองลิ้มรส
สาเก นอกจากนี้ยงั มีร้านจาหน่ายของที่ระลึกเล็กๆอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “โตรกผาโทโน เฮทสึ ริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ จังหวัดฟุกุชิมะ เป็ นหุ บเขาที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าโอะ
กะวะ ได้รับการจัดให้เป็ นอนุสรทางธรรมชาติที่มีความสาคัญ ในภาษาพูดท้องถิ่นคาว่า เฮทสึ ริ หมายถึง “หน้า
ผา” หิ นนี้ก่อตัวโดยการกัดเซาะเป็ นระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี และกลายเป็ นหอคอย จึงเป็ นที่มาของชื่อโทโน
เฮทสึ ริ (หอคอยหน้าผา) ท่านสามารเที่ยวชมทั้งสองฝั่งได้โดยเดินข้ามสะแพนแขวนที่สร้างไว้พาดผ่าน จากนั้น
นาท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้ นโบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสาคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน
เป็ นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรี ยงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มี
บ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้ นโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูก
สร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่ งในปั จจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสิ นค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พกั แบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ปั จจุบนั มีนกั ท่องมาเยีย่ มชมหมู่บา้ นนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี
 พักที่ HOTEL NASU SUN VALLEY หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่ อของ
ญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย
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วันทีห่ ก

สวนดอกไม้ อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์ เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่ านชินจูกุ - อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้ อาชิคางะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทาให้ท่านสามารถเพลิดเพลินได้
ไม่รู้จบ และที่นี่ยงั ได้รับเลือกจากCNNเป็ น10 แหล่งท่องเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียวในญี่ปุ่นอีก
ด้วย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรู ปเก็บความสวยงามของอุโมงค์วสิ ทีเรี ยได้ตามอัธยาศัย อีกทั้งภายในสวนยังมี
ดอกไม้นานาชนิดอีกด้วย (ความสวยงามของดอกวิสทีเรี ย..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มที่
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อช้อปปิ้ ง “ย่ านชิ นจูก”ุ ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของกรุ งโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ น
จุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื้ อผ้า,
รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้าตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น
ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับ

วันทีเ่ จ็ด

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
04.50 น.

เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เดินทาง 19 - 25 เมษายน 2562
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

66,900 บาท
64,900 บาท
62,900 บาท
10,000 บาท
-22,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 20/12/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3% (ค่าทัวร์ )
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
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o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาทภายใน 1 วันทาการ
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 20,000 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 จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่างช้ า)
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
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o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ 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 ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและ
คานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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