OSAKA - TOKYO
6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
ชมความงดงามและมนต์เสน่ห์ของ ปราสาทโอซาก้า
ไหว้ พระขอพรและดื่มนา้ ศักดิ์สทิ ธ์ท่ี วัดคิโยมิสึ
ชมถนนสายโบราณสมัยเอโดะ ซันมาชิซูจิ
ชมหมู่บ้านชาวนา ชิราคาวาโกะ
สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ
ชมความสวยงามของ ทุ่งลาเวนเดอร์
สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซน
ไหว้ พระขอพร เจ้ าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ
ช้ อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี ชินจู กุ และ เอออน พลาซ่ า
พิเศษ! อิม่ อร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ฮอกไกโด
อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็น เพือ่ สุขภาพ

กาหนดการเดินทาง
07 – 12 กรกฎาคม 2560
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วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2560 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23.30

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันเสาร์ที่ 08 กรกฏาคม 2560 (2) สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต – วัดคินคาคุจิ
วัดคิโยมิสึ

07.00

ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...นาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า ” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า ถือเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่ถี ูกสร้ างขึ้นจากดาริของ ฮิเดโยชิ โตโย
โตมิ หนึ่งในสามแม่ทพั คนสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้ แรงงานกว่า
หกหมื่นคนในการก่อสร้ าง ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอานาจ การเมือง การปกครองและ
ศู นย์กลางการบั ญ ชาการที่ย่ิงใหญ่ ท่ีสุดในสมัยนั้ น ตัวปราสาทตั้งอยู่ ในชั ยภูมิท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์โดยรอบอย่างชัดเจน ล้ อมรอบด้ วยกาแพงหินขนาดมหึมาแสดงถึงศิลปะการก่อสร้ าง การขนย้ ายหิน
และการนาหินมาเรียงให้ เป็ นแนวป้ องกันข้ าศึกของคนโบราณด้ วยมือเปล่าอย่างน่าทึ่ง ด้ านนอกแนวกาแพงมีคู
นา้ ขนาดใหญ่ ก้ันอาณาเขตล้ อมรอบทั้งหมดเอาไว้ เพื่อป้ องกันการรุกรานจากข้ าศึก ด้ านในของปราสาทได้ รับ
การปรับปรุงให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของตัวปราสาทเอง ตั้งแต่ภาพวาดลายเส้ นแสดง
ขั้นตอนการก่อสร้ าง การจาลองเห็นการสาคัญต่างๆ รวมถึงประวัติความเป็ นมาของท่านโชกุนผู้เคยพานักอยู่
ณ ปราสาทแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีจุดชมวิวเมืองโอซากาบนยอดปราสาทที่น่าประทับใจอีกด้ วย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื อ งเกี ย วโต” เกี ย วโตเคยเป็ นเมื อ งหลวงของญี่ ปุ่ น เป็ นสถานที่ต้ั งของพระราชวั ง
จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็ นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็ นจานวนมาก
ของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้ วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้ง
ที่สองจึงยังมีสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก...จากนั้นนาท่านสู่ “วัดคินคาคุจิ”
วัดที่สวยที่สุด และมีช่ ือเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่สร้ างขึ้นใหม่แทนที่ของเดิมที่ถูกลอบวางเพลิงในปี
1955 โดยพระภิกษุ องค์หนึ่ง และได้ ทาการบูรณะปิ ดทองครั้งล่าสุดในปี 1987 นี้เอง วัดนี้สร้ างเลียนแบบ
ของเดิมที่สร้ างขึ้นศตวรรษที่ 15 สร้ างตามสถาปั ตยกรรมแบบญี่ปุ่น ตัววัดเป็ นอาคาร 3 ชั้นแบบลูกผสม ชั้น
แรกสร้ างตามแบบของพระราชวังชั้ นที่สองสร้ างตามแบบความเชื่อของซามู ไร และชั้นที่สามสร้ างตามแบบ
ความเชื่อของวัดพุทธในนิกายเซน บริ เวณรอบตัววัดจะเป็ นสระน้าขนาดใหญ่ ที่ใสสะอาดตลอดปี สามารถ
มองเห็นเงาของวัดสะท้ อนจากผิวนา้ เหมือนมีวัดอยู่ถึงสองหลังและยังรายรอบไปภูมิทศั น์อันสวยงามของสวน
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ญี่ปุ่นอันร่ มรื่น วัดแห่งนี้ ยังเป็ นวัดที่เด็กไทยในยุคประมาณ 20 กว่าปี ที่แล้ วรู้จักกันเป็ นอย่างดีจากภาพยนตร์
การ์ตูนชื่อดังเรื่อง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ าปัญญา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ท่อนซุงนามาวางเรียงกัน ภายในมี ระเบียง
ไม้ ท่ี ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทาให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ างและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง
ข้ างใต้ อาคารหลักคือ “นา้ ตกโอตะวะ” ซึ่งเป็ นสายนา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนา้ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มนา้ จาก
นา้ ตกนี้ด้วยถ้ วยโลหะ ด้ วยความเชื่อว่าสามารถบาบัดรักษาโรคภัยไข้ เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่าการดื่มนา้ จากสาย
น้าตกทั้ง 3 นี้ แล้ วจะประสบความสาเร็จสามด้ านคื อ “อายุ ยืน ยาว ความรั ก การเรี ยนการศึ กษา” ภายใน
บริ เวณวัดเป็ นที่ต้ังของศาลเจ้ าอื่นๆจานวนมาก ที่เป็ นที่ร้ ูจักดีคือ ศาลเจ้ าจิชู (Jishu-jinja) ซึ่งสร้ างขึ้นเพื่ อ
สักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ (Okuninushino Mikoto) เทพแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้ ามี"
ก้ อนหินแห่งความรัก" 2 ก้ อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้ อนหินก้ อน
หนึ่งไปยังอีกก้ อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก วัดคิโยมิซิเป็ นสถานที่ท่มี ีผ้ ูมาเยีย่ มชมมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของจังหวัด จึงมีพ่อค้ านาสินค้ ามาขายในบริเวณวัดมากมาย สินค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นเครื่องราง เครื่องหอม ธูป
เทียน หรือกระดาษเสี่ยงทายโชคชะตา และอิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะซา
กะ” และ “ซันเน็ง ซากะเครื่ องปั้ นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ ปุ่น พวงกุญแจ พั ดญี่ ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ ก็
สามารถหาซื้อที่น่ีได้ …สมควรแก่เวลานาท่านสู่ “เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ท่สี ดุ และเป็ นเสมือนประตูส่เู ขตชูบุ
ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่ร้ ูจักกันในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้ างและรถยนต์ รวมทั้งเป็ นเมืองท่าที่
สาคัญเนื่องจากตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของญี่ปุ่น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอาทิตย์ที่ 09 กรกฎาคม 2560 (3)
ทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่ า “ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบ
เขาที่เต็มไปด้ วยบ่อนา้ ร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ถือกาเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของ
ตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์
ที่เพียบพร้ อมไปด้ วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้ เกิดเป็ นแหล่งวัฒนธรรมอันลา้ ค่าและยังคง
เสน่ ห์ในยุ คโบราณเอาไว้ ได้ อ ย่ างครบถ้ วน...จากนั้ น น าท่านเดิน ทางสู่ “ซัน มาชิ ซู จิ ” ย่ านเมื อ งเก่ าที่ยังคง
อนุ รักษ์บ้านเรื อนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่ า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็ น
บ้ านเรือนไม้ สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้ าต่างไม้ เป็ นซี่ๆ มุงด้ วย
หลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้ วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้ วเหมือนกาลังเดินอยู่ใน
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บรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้ นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ ว ยังเต็มไป
ด้ วยร้ าน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งนี้
ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทาให้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์
ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุง่ หญ้ าเขียวขจีในฤดูใบไม้ ผลิ
สีสันสดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ท่คี อยดึงดูดผู้คนให้ หลั่งไหลเข้ ามา
เยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดย
การสร้ างหลั งคาเป็ นสามเหลี่ ยมทรงสูงกว่ า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ โครงสร้ างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ
ฉลาดของช่างไม้ สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทาให้ สามารถรักษาบ้ าน
ไว้ ได้ นานกว่า 250 ปี และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย อิสระให้ ท่านเลือกซื้อ
สินค้ าพื้นบ้ านมากมายจากร้ านค้ าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ านกัชโช่ได้ อย่างกลมกลืน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ **
 ทีพ่ กั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 (4)
ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – รถไฟชินคันเซ็ น – โตเกียว – ชินจูกุ

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง 3,776 เมตรจาก ระดับนา้ ทะเลและ
รูปทรงกรวยคว่าที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กับการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวี
ผู้มีช่ ือเสียงของญี่ ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ ปุ่นเชื่อกันว่ าภูเขาไฟฟู จิเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ น
แดนต้ องห้ ามสาหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ...นาท่าน
ขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชัน้ สูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุญาตให้ข้ นึ ได้
ในวันนัน้ ๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ ากระจายอยู่โดยรอบและ
เทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้ นทางขึ้นสู่ภเู ขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออานวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ที่บานสะพรั่งเหมือนพรมสีม่วงในฤดูร้อนที่ดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวมากมาย
มาเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวน
เดอร์ในทุ่งสีม่วง ซึ่งโดยปกติทุง่ ดอกลาเวนเดอร์จะเริ่มบานในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ)…จากนั้ นนาท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ ช่ ือว่ าเร็วที่สุดใน
โลก “รถไฟชินกันเซ็ น หรือรถไฟหัวกระสุน ” รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิ ดให้ บริการเป็ นครั้งแรกเมื่ อ ค.ศ.1964
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ด้ วยความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีความเร็วสูงที่สุดในขณะนั้ น เชื่อมเมืองใหญ่ ๆเข้ าด้ วยกัน
ด้ วยระยะทางกว่า 2,459 กิโลเมตรและสามารถขนส่งผู้โดยสารกว่ า 151 ล้ านคนเลยทีเดียว ปั จจุ บันมีการ
พั ฒนาระบบใหม่ท่เี รี ยกว่ า MAGLEV โดยสามารถทาลายสถิติ โลกและได้ รับการบันทึกว่ าเป็ นรถไฟที่ว่ิงเร็ว
ที่สดุ ในโลกด้ วยความเร็วกว่า 581 กิโลเมตรในปี 2003 (สถานีรถไฟอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ )…สู่ “กรุงโตเกียว” เพื่ อเข้ าสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ชิ นจู กุ” ย่านแห่ งความเจริ ญ
อันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคน
นั บ หมื่ น เดิ น กัน ขวั ก ไขว่ ถื อ เป็ นจุ ด ที่นั ด พบยอดนิ ยมอี ก ด้ ว ย เชิ ญ ท่ านเลื อ กชมสิน ค้ า มากมาย อาทิเช่ น
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ ายรูป รุ่ น ล่ าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP,
นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น ...“ชินจู กุ” หมายถึง “ที่พานั กใหม่ ” ใน
สมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาสั่งให้ สารวจย่านนี้ตามคาขอของพวกพ่อค้ าและตั้งเมืองหน้ าด่านขึ้นบน
ถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น มีท้งั โรงนา้ ชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีก
กว่า 50 แห่ง
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
 ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 (5)

เช้า

อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์
(ไม่มีรถบัสคอยอานวยความสะดวก+ไม่มีหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ ว ปล่อยอิสระเต็ม
วัน ท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์
(ไม่มีรถบัสคอยอานวยความสะดวก+ไม่มีหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ ว ปล่อยอิสระเต็มวัน ท่องเทีย่ วตาม
อัธยาศัย)
สถานทีท่ ่องเทีย่ วแนะนา
“ศาลเจ้าเมจิ ” ศาลเจ้ าที่มีช่ ือเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น สร้ างถวายจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศาล
เจ้ าหลังเดิมได้ ถูกทาลายลงในระหว่างสงครามจึงมีการสร้ างขึ้นมาใหม่ในปี 1958 บริเวณทางเข้ าจะพบกับโท
ริ อิขนาดใหญ่ สามแห่ ง หนึ่ งในนั้ น เป็ น “โทริ อิ ใหม่ ท่ีใหญ่ ท่ีสุด ในญี่ ปุ่ น” สูงถึง 12 เมตร โดยแต่ ละต้ น มี
เส้ นผ่าศูนย์กลางกว้ างกว่าหนึ่งเมตร เดิมเป็ นสนอายุกว่า 1,700 ปี ที่ตัดมาจากไต้ หวันเพื่ อทาโทริอิโดยเฉพาะ
“ฮาราจูกุ” แหล่ งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้ อปปิ้ งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้ างทาง
เรียงรายไปด้ วยร้ านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้ า เครื่องประดับ รองเท้ า กระเป๋ า ร้ านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็ น
แหล่ งนั ดพบของพวก “แต่ งตัวประหลาด” มั ก มาแต่ งหน้ าและเปลี่ ยนเสื้อ ผ้ า กัน ร้ านเครปญี่ ปุ่ นอร่ อ ยๆ
มากมาย รวมถึงร้ าน 100 เยน หรือ เลือกช้ อปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้ วยบรรยากาศ
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คล้ ายยุโรปกับตึกร้ านค้ าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้ นเซลโกเวียเป็ นทิวแถว แหล่งรวมสินค้ า
แบรนด์เนมสุดหรูท่เี รียงรายสองอยู่ข้างทาง
หรือ เลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
“โตเกี ย ว ดิ ส นี ย ์แ ลนด์” ดิ น แดนหรรษาของคนทุ ก เพศทุ ก วั ย ที่ มี ผ้ ู เข้ า ชมมากกว่ า 17 ล้ า นคนต่ อ ปี
สนุ กสนานกับเครื่ องเล่ นต่างๆ ที่แบ่ งออกเป็ นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่นาท่าน ผจญภัยกับ
การล่ อ งเรื อ โจรสลัด “Pirates of the Caribbean” น าชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ “Western River Railroad” ปี น
บ้ านต้ นไม้ “Swiss Family Treehouse” สนุ กสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western Land” ตะลุย
เหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชัน
ในโซน “Critter Country” เข้ าชมบ้ านผีสิง “Hunted Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้ านน้ อยแสนน่ารักของหมี
พูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” จากนั้นสนุกกันต่อในโซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจา
ชาติของตุ๊กตาตัวน้ อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุม
สวยถ่ายภาพเป็ นที่ระลึ กใน “Toon Town” กับบ้ านของเหล่ าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้ านแสน
น่ารักของมินนี่ หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้ านต้ นไม้ ชองชิบกับเดล สนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆ
โซน “Tomorrowland” สนุ ก สุ ด เหวี่ ย งกั บ รถไฟตะลุ ยอวกาศใน “Space Moutain” หรื อ เลื อ กเดิ น ทางใน
อวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุ กกับ เครื่ องเล่ น ชิ้ นใหม่ ล่าสุดของโตเกียว ดิสนี ย์แ ลนด์ “Buzz
Light Year” ประชันความแม่นกับเพื่ อนด้ วยปื น เลเซอร์ สุดไฮเทค จากนั้ น ช้ อปปิ้ งกับสินค้ าลิขสิทธิ์เฉพาะ
โตเกียวดิสนีย์ ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้ เลือกเป็ นของที่ระลึกฝากทางบ้ านที่ “World Bazaar”(Electric
Parade) ชมขบวนพาเหรดสุ ด อลั งการ“Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight”ของเหล่ า การ์ ตู น
มากมาย มิกกี้เมาส์ มินนี่เม้ าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่ อน ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์
กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์
อิสระอาหารกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ ว
 ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2560 (6) วัดอาซากุสะ – เอออนพลาซ่ า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่ าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่าง
มากนมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง
(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิ
เสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุด
กิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้...จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ช้ อปปิ้ งกันต่ อที่ “เอออน ช้ อปปิ้ ง พลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่ งสินค้ าชั้นน า
นานาชนิ ด อาทิ นาฬิ ก า, กล้ อ ง, กระเป๋ า, รองเท้ า , เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี “ร้ าน 100 เยน” สิน ค้ าทีมี
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17:25
21:55

คุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ทา่ นได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ าที่
สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 677
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - -

หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผู้เดิ นทางตัง้ แต่ 30 ท่านขึน้ ไป***

กาหนดการเดินทาง
07 – 12 กรกฎาคม 2560

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

48,900.-

46,900.-

44,900.-

8,000.-

***กรณี มีตั ๋วเครื่องบิ นแล้วลดท่านละ 15,000.-บาท***

*** ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน / ท่าน / ทริป***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วัน
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
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การยกเลิก :
(วันทำกำรนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

- การผ่านด่านตรวจคนเข ้าเมือง
เป็ นวิจารณญาณของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า
เมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได ้รับการอนุญาติให ้เข ้าหรือออกนอกประเทศ
ิ ธิไ์ ม่คน
นัน
้ ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ
-

กรุณาอ่านเงือ
่ นไขในโปรแกรมก่อนชาระมัดจาทุกครัง้

*** การเดินทางในชว่ งเวลาดังกล่าว ตรงกันชว่ งวันหยุด หรือ เทศกาล
อาจจะรถติด คนเยอะ ***
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
นามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
~8~
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ TAKAYAMA LAVENDER BY TG 6 ว ัน 4 คืน– รห ัสท ัวร์ J4917117

