กำหนดกำรเดินทำง
10 – 16 เมษายน 2561 “หยุดวันสงกรานต์”
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ GRAND HONSHU (TG) 7ว ัน 5คืน - รห ัสท ัวร์ J491995

มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.10-06.20+1

สนามบินนาริตะ –เทศกาลชมดอกทิวลิป –วัดอาซากุสะ –โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)
วันที่สอง ช้อปปิ้ งชินจูกุ

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

-

 ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มรี ถบัสคอยอานวยความสะดวก)
 ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL OR SIMILAR CLASS

โอวาคุดานิ (รถบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์ร่ี
 IKENO TAIRA HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

ทาคายาม่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ซันมาชิซูจิ – เทศกาลประดับไฟ
NABANA NO SATO
 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หก
วันที่เจ็ด

เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – นัง่ รถไฟชินคันเซ็น – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
 KKR OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้า
หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าทีท่ ีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
22.10
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG642
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ GRAND HONSHU (TG) 7ว ัน 5คืน - รห ัสท ัวร์ J491995

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 (2)

06.20

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

สนามบินนาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – วัดอาซากุสะ
โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้ งชินจูกุ

ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
น ำท่ำนเดิ น ทำงสู่ “เทศกาลชมดอกทิ ว ลิ ป ” ชมดอกทิวลิ ป Sakura Tulip Festa ที่เมื อ ง Sakura (ซะคุ ร ะ)
จังหวัด Chiba ในงำนนี้จะได้ ชมกับทุ่งทิวลิปมำกกว่ำ 100 สำยพันธุ์รวมกันกว่ำ 710,000 ต้ น อิสระให้ ท่ำน
เก็บภำพกับดอกทิวลิปตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่ ำโชกุนและซำมูไรให้ ควำมเลื่อมใสศรัทธำเป็ นอย่ำง
มำกนมัสกำรองค์เจ้ ำแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐำนในวิหำรหลังใหญ่ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกกับ “คำมินำริมง
(ประตูฟ้ำคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่ำเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนำกำมิ
เสะ” ถนนร้ ำนค้ ำ แหล่งรวมสินค้ ำของที่ระลึกต่ำงๆมำกมำย อำทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตำแมวกวัก ดำบซำมูไร ชุ ด
กิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอำเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอำซำกุสะ ก็สำมำรถหำซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้...นำท่ำน
เดินทำงสู่ “ชินจูกุ” ย่ำนแห่งควำมเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่ำนจะได้ พบกับห้ ำงสรรพสินค้ ำ และร้ ำน
ขำยของนับเป็ นพัน ๆ ร้ ำน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย เชิญท่ำน
เลื อ กชมสิน ค้ ำ มำกมำย อำทิเช่ น เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ ำ, กล้ อ งถ่ ำ ยรู ป รุ่ น ล่ ำ สุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK,
SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นำฬิกำ, เสื้อผ้ ำ, รองเท้ ำแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอำง เป็ นต้ น “ชินจู
กุ” หมำยถึง “ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกำว่ำ อิเอยะสึ ได้ มีคำสั่งให้ สำรวจย่ำนนี้ตำมคำขอของพวก
พ่อค้ ำและตั้งเมืองหน้ ำด่ำนขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นำนก็กลำยเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ุดในสมัยนั้น มีท้งั โรงนำ้ ชำ
ร้ ำนค้ ำ โรงเตี๊ยมและหอคณิกำอีกกว่ำ 50 แห่ง
รับ ประทานอาหารค ่า ณ ภัต ตาคาร “ROKKASEN”
บริ ก ำรท่ำนด้ วยบุ ฟ เฟต์ บ ำร์ บี คิว สไตล์ ญ่ี ปุ่ น ร้ ำนดั งจำก
รำยกำร TV CHAMPION ให้ ท่ำนได้ เลือกสรรมำกมำยทั้ง
อำหำรทะเลสดๆ อำทิ เช่น กุ้ง ปลำหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์
แบบสดๆ เนื้ อสัน สไลด์ อ ย่ ำ งดี เนื้ อไก่ ผั ก สดต่ ำ งๆ เพื่ อ
นำมำย่ำงที่โต๊ะเครื่องเคียงเป็ น ผักสด สลัดผัก และผักดอง
ต่ำงๆแบบญี่ปุ่น ข้ ำวสวย พร้ อมซุปชนิดต่ำงๆอำทิ สำหร่ำย
ซุปไข่ ให้ ทุกท่ำนเลือกรับประทำนอย่ำงจุใจ
 ทีพ่ กั ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ GRAND HONSHU (TG) 7ว ัน 5คืน - รห ัสท ัวร์ J491995

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 (3)

เช้า

อิสระท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
(ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหวั หน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระ
ท่องเทีย่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคาแนะนาจากหัวหน้าทัวร์ได้)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟตะลุ
่
ยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่ำนสำมำรถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถำนที่ท่มี ีช่ ือเสียง และ
แหล่งช้ อปปิ้ งยอดฮิตในมหำนครโตเกียว ไม่ว่ำจะเป็ น
“กิน ซ่ ำ” ย่ ำนที่มี ค่ ำที่ดิน สูงยำกจะประเมิ น ค่ ำได้ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ งในช่ ว งปี 1980 ที่เศรษฐกิจ ฟองสบู่
ร้ อนแรงถึงขีดสุด แหล่งเริงรมย์ยำมรำตรี รำคำแพงระยิบที่เข้ ำได้ เฉพำะสมำชิก สนุ กกับกำรช้ อปปิ้ ง “ถนนชู
โอ” บำงครั้งก็เรียกว่ำ “ถนนกินซ่ำ” หรือเลือกซื้อของห้ ำงดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้ ำนบูติค เครื่องสำอำงค์
ชั้นนำจำกทั่วโลก นำฬิกำหรู เลือกชมเครื่องใช้ ไฟฟ้ ำยัง “อำคำรโซนี่” ที่กลำยเป็ นจุ ดนัดพบ ด้ ำนนอกเต็มไป
ด้ วยวัยรุ่นที่มำยืนรอคู่นัด ด้ ำนในเต็มไปด้ วยเครื่องใช้ ฟ้ำรุ่นล่ำสุดและยังมีโชว์รูมรถยนต์อกี ด้ วย
“ศำลเจ้ ำเมจิ” ศำลเจ้ ำที่มีช่ ือเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น สร้ ำงถวำยจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศำลเจ้ ำ
หลังเดิมได้ ถูกทำลำยลงในระหว่ำงสงครำมจึงมีกำรสร้ ำงขึ้นมำใหม่ในปี 1958 บริเวณทำงเข้ ำจะพบกับโทริอิ
ขนำดใหญ่ ส ำมแห่ ง หนึ่ งในนั้ น เป็ น “โทริ อิ ใหม่ ท่ี ใหญ่ ท่ี สุ ด ในญี่ ปุ่ น” สู ง ถึ ง 12 เมตร โดยแต่ ล ะต้ น มี
เส้ นผ่ำศูนย์กลำงกว้ ำงกว่ำหนึ่งเมตร เดิมเป็ นสนอำยุกว่ำ 1,700 ปี ที่ตัดมำจำกไต้ หวันเพื่อทำโทริอโิ ดยเฉพำะ
“ฮำรำจู กุ” แหล่ งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ ปุ่น อิสระกับกำรช้ อปปิ้ งยัง “ตรอกทำเคชิตะ” สองข้ ำงทำง
เรียงรำยไปด้ วยร้ ำนขำยของวัยรุ่น เสื้อผ้ ำ เครื่องประดับ รองเท้ ำ กระเป๋ ำ ร้ ำนฟำสท์ฟูดที่วันสุดสัปดำห์จะเป็ น
แหล่ งนั ด พบของพวก “แต่ งตั วประหลำด” มั ก มำแต่ งหน้ ำและเปลี่ ยนเสื้อ ผ้ ำกัน ร้ ำนเครปญี่ ปุ่ นอร่ อ ยๆ
มำกมำย รวมถึงร้ ำน 100 เยน
“โอโมเตะซันโด” ด้ วยบรรยำกำศคล้ ำยยุโรปกับตึกร้ ำนค้ ำที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้ นเซล
โกเวียเป็ นทิวแถว แหล่งรวมสินค้ ำแบรนด์เนมสุดหรูท่เี รียงรำยสองอยู่ข้ำงทำง
“พระรำชวังอิมพี เรียล” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระรำชวงศ์ ของญี่ ปุ่น ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหมู่
แมกไม้ ท่ไี ด้ รับกำรบริจำคมำจำกประชำชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้ ำงพระรำชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเม
จิ ด้ วยเนื้อที่กว่ำ 270 เอเคอร์ ล้ อมรอบด้ วยกำแพงหินขนำดมหึมำและคูนำ้ สมัยเอโดะ ... ชมสวน “โคเคียว
ไกเอน” ที่เต็มไปด้ วยสนดัดสวยๆมำกมำยอำยุกว่ำ 100 ปี ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกกับ “สะพำนนิจูบำชิ” ที่เชื่อม
ลำนหินกรวดขนำดใหญ่ด้ำนนอกพำดผ่ำนคูพระรำชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยำกุระ” (หอฟุชิมิ) เป็ นฉำกหลัง
หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ โดยท่านสามารถแจ้งไกด์หรือหัวหน้าทัวร์หน้างานได้เลย
อิสระอาหารเทีย่ งและอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านใช้เวลาในการท่องเทีย่ วได้อย่างเต็มที่
 ทีพ่ กั ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ GRAND HONSHU (TG) 7ว ัน 5คืน - รห ัสท ัวร์ J491995

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (4)

เช้า

เทีย่ ง

คา่

โอวาคุดานิ (รสบัส) – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอร์รี่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “โอวาคุดานิ” (รถบัส) โอวำคุดำนิหรือหุบเขำนรกที่เกิดขึ้นจำกกำรปะทุข้ ึนมำของภูเขำไฟ
ฮำโกเน่เมื่อหลำยพันปี ก่อน ทำให้ เกิดควันและบ่อนำ้ ร้ อนผุดขึ้นมำจำกใต้ ดิน นำ้ และควันเหล่ำนี้จะมีส่วนผสม
ของกำมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยควำมร้ อนของนำ้ ที่ผุดขึ้นมำนั้นสำมำรถต้ มไข่ให้ สุกได้ และจะทำ
ให้ เปลือกไข่กลำยเป็ นสีดำ โดยกล่ำวกันว่ำถ้ ำใครได้ ทำนไข่ดำหนึ่งฟองอำยุจะยืนขึ้นอีกเจ็ดปี เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟู จิ” ตั้งตระหง่ำนอยู่เหนือเกำะญี่ปุ่นด้ วยควำมสูง 3,776 เมตรจำกระดับนำ้ ทะเลและ
รูปทรงกรวยคว่ำที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดำลใจให้ กับกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวี
ผู้มีช่ ือเสียงของญี่ ปุ่น เดิมที่ชำวญี่ ปุ่นเชื่อกันว่ ำภูเขำไฟฟู จิเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ ำจึงเป็ น
แดนต้ องห้ ำมสำหรับสตรีมำนำนนับร้ อยๆปี และเกิดกำรระเบิดครั้งสุดท้ ำยเมื่อกว่ำสำมร้ อยปี มำแล้ ว ... นำ
ท่ำนขึ้นควำมงำมกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขำไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทำงอุทยำนฯอนุ ญำตให้
ขึ้ น ได้ ในวั น นั้ น ๆ) เพื่ อ ชมทัศ นี ยภำพโดยรอบของภูเขำไฟที่สำมำรถมองเห็น ทะเลสำบทั้งห้ ำ กระจำยอยู่
โดยรอบและเทือกเขำเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยำวขนำนกับเส้ นทำงขึ้นสู่ภเู ขำไฟ (ในสภำพอำกำศเอื้ออำนวย)...
จำกนั้นนำท่ำนชม “สวนสตรอเบอร์รี่” ขนำดใหญ่และมีช่ือเสียงติดอันดับต้ นๆ สนุกสนำนกับกำรชิมลูกสตรอ
เบอร์ ร่ี สีแดงสดจำกต้ นสตรอเบอร์ ร่ี ท่ีเรี ยงรำยเป็ นทิวแถว เต็มอิ่มกับกำรเก็บ ลู กสตรอเบอร์ ร่ี ทำนกันอย่ ำง
เพลิดเพลินพร้ อมถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแี ดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็ นพื้นหลัง
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ **
 ทีพ่ กั IKENO TAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (5)
เช้า

ทาคายาม่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ถนนซันมาชิซูจิ
เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATA
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมือ งทาคายาม่ า” หรื อที่เรี ยกอย่ ำงหนึ่ งว่ ำ
“ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ำมกลำงหุบเขำที่เต็มไปด้ วยบ่ อ
นำ้ ร้ อนและเส้ นทำงชมธรรมชำติ ถือกำเนิดในปี 1500 ในฐำนะ
เมืองที่ต้ังของปรำสำทของตระกูลคำนะโมริ ปัจจุบันเป็ นส่วนหนึ่ง
ของจั ง หวั ด กิ ฟุ เมื อ งซึ่ ง มี ป่ ำไม้ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ก ลิ่ น ไอของ
ประวัติศำสตร์ ที่เพี ยบพร้ อมไปด้ วย ธรรมชำติและทัศนียภำพที่
สวยงำม ซึ่ งก่ อ ให้ เกิด เป็ นแหล่ งวัฒ นธรรมอัน ล้ำค่ ำและยังคง
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ GRAND HONSHU (TG) 7ว ัน 5คืน - รห ัสท ัวร์ J491995

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

เสน่ห์ในยุคโบรำณเอำไว้ ได้ อย่ำงครบถ้ วน...จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ ำชมควำมงดงำมและเป็ นเอกลักษณ์ของ
“หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้ำนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุ บเขำสูงห่ ำงไกลควำมเจริญ ทำให้ ยังคงรักษำ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงำมไว้ ได้ อย่ำงสมบูรณ์ ประกอบกับควำมงดงำมทำงธรรมชำติท่จี ะแปรเปลี่ยน
ไปตำมฤดูกำลต่ำงๆ เช่ น ทุ่งหญ้ ำเขียวขจีในฤดูใบไม้ ผลิ สีสันสดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขำวโพลน
ในฤดู ห นำว เป็ นเสน่ ห์ ท่ีคอยดึ งดู ด ผู้ ค นให้ ห ลั่ งไหลเข้ ำมำเยื อ นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง หมู่ บ้ ำมรดกโลกแห่ งนี้ มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวที่เรี ยกว่ำ “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยกำรสร้ ำงหลังคำเป็ น สำมเหลี่ยมทรงสูงกว่ ำ
60 องศำคล้ ำยกำรพนมมือ โครงสร้ ำงที่ถูกออกแบบอย่ำงชำญฉลำดของช่ ำงไม้ สมัยโบรำณ สำมำรถรองรั บ
หิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนำวอันยำวนำน ทำให้ สำมำรถรักษำบ้ ำนไว้ ได้ นำนกว่ำ 250 ปี และยังได้ รับกำรขึ้น
ทะเบี ยนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย อิสระให้ ท่ำ นเลื อ กซื้ อสิน ค้ ำพื้ นบ้ ำนมำกมำยจำกร้ ำนค้ ำ ที่
ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ ำนกัชโช่ได้ อย่ำงกลมกลืน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่ำนเมืองเก่ำที่ยังคงอนุ รักษ์
บ้ ำนเรื อ นในสมั ยเอโดะที่มี อ ำยุ ก ว่ ำ 300 ปี ไว้ บ นถนนสำย
เล็กๆ ที่ทอดยำว ตลอดสองฟำกถนนเป็ นบ้ ำนเรื อนไม้ สไตล์
ญี่ ปุ่ นโบรำณ เต็ ม ไปด้ ว ยกลิ่ น อำยของประวั ติ ศ ำสตร์ อั น
ยำวนำน หน้ ำต่ำงไม้ เป็ นซี่ๆ มุงด้ วยหลังคำกระเบื้ องโบรำณ
เรี ยงรำยกันไปหลั งแล้ วหลั งเล่ ำจนสุดสำยตำที่ปลำยถนน ดู
แล้ วเหมือนกำลังเดินอยู่ในบรรยำกำศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกำล
ตลอดเส้ นทำงนอกจำกจะมีบ้ ำนเรื อนที่อ ยู่ อำศั ยของคนแถบนี้ แล้ ว ยังเต็มไปด้ วยร้ ำน...จำกนั้ น น ำท่ำนชม
“เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO” เป็ นสถำนที่จัดแสดงไฟในฤดูหนำวที่มีช่ ือเสียงติดอันดับต้ นๆ
ของประเทศญี่ ปุ่น ตั้งอยู่ในนะกะชิมะ สปำ แลนด์ เมืองคุวะ
นะ จั งหวั ด มิ เอะ ซึ่ งใช้ เวลำเดิ น ทำงเพี ยงแค่ 45 นำที จำก
เมืองนำโกย่ำ และสำมำรถดึงดู ดนั กท่องเที่ยวจำกทั้งในและ
นอกประเทศญี่ปุ่นให้ มำที่น่ีได้ คือ กำรจัดแสดงไฟที่สวยงำม,
อลั ง กำร, มี เ อกลั ก ษณ์ และจ ำนวนไฟที่ ใ ช้ จั ด แสดงนั้ น
มำกมำยจนเป็ นที่กล่ำวขำน อีกทั้งกำรจัดแสดงไฟนั้น ยังมีกำร
ปรับแต่งให้ สวยงำมและแตกต่ำงกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์
ไฟขนำดยำวประมำณ 300 เมตร ได้ แก่ อุโมงค์สำยรุ้งสีสดใส, อุโมงค์ไฟสีทองที่เปรียบเสมือนอุโมงค์ดวงดำว
แห่งทำงช้ ำงเผือก, อุโมงค์ไฟสีชมพูท่เี ปรียบเสมือนอุโมงค์แห่ งควำมรัก เป็ นต้ น ... สมควรแก่เวลำนำท่ำนสู่
“เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ ท่ีสุดและเป็ นเสมือนประตูสู่เขตชู บุ ตั้งอยู่ในจังหวั ดไอจิ เมืองที่ร้ ูจักกันในฐำนะ
ศูนย์กลำงกำรผลิตวัสดุก่อสร้ ำงและรถยนต์ รวมทั้งเป็ นเมืองท่ำที่สำคัญเนื่องจำกตั้งอยู่ริมชำยฝั่งมหำสมุทรแป
ซิฟิคและถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของญี่ปุ่น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ GRAND HONSHU (TG) 7ว ัน 5คืน - รห ัสท ัวร์ J491995
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เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – นังรถไฟชิ
่
นคันเซ็น – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ... นำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดคินคาคุจิ”
หรือ “วัดปราสาททอง” ปรำสำทที่สร้ ำงขึ้นเพื่ อเป็ นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ ตั้งตระหง่ำนกลำงสระนำ้ โอบล้ อม
ด้ วยสวนสไตล์ ญ่ี ปุ่ นโบรำณที่ได้ รับกำรดู แลและอนุ รักษ์ ไว้ อย่ ำงดีเยี่ยม ตั วปรำสำทโดดเด่ นด้ วยสีทองส่อ ง
ประกำยระยับยำมกระทบแสงอำทิตย์ เงำปรำสำททำบลงบนผืนนำ้ คล้ ำยกับมีปรำสำทใต้ น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้
ท่ำนได้ เก็บภำพอย่ำงใกล้ ชิดกับตัวปรำสำทและบรรยำกำศโดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้ ำงขึ้นบนเนินเขำโดยกำรใช้ ท่อนซุงนำมำวำงเรียงกัน ภำยในมี ระเบียง
ไม้ ท่ี ยื่นออกมำเหนือหุบเขำ ทำให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ ำงและได้ รับกำรยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง
ข้ ำงใต้ อำคำรหลักคือ “นำ้ ตกโอตะวะ” ซึ่งเป็ นสำยนำ้ 3 สำยไหลลงสู่บ่อนำ้ ผู้มำเยี่ยมชมวัดมักจะมำดื่มนำ้ จำก
นำ้ ตกนี้ด้วยถ้ วยโลหะ ด้ วยควำมเชื่อว่ำสำมำรถบำบัดรักษำโรคภัยไข้ เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่ำกำรดื่มนำ้ จำกสำย
นำ้ ตกทั้ง 3 นี้แล้ วจะประสบควำมสำเร็จสำมด้ ำนคือ “อำยุยืนยำว ควำมรัก กำรเรียนกำรศึกษำ”... สมควรแก่
เวลำนำท่ำน “นังรถไฟชิ
่
นคันเซ็ น” สัมผัสเทคโนโลยีกำรขนส่งสำธำรณะควำมเร็วสูงที่เคยได้ ช่ ือว่ำเร็วที่สุดใน
โลก รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิ ดให้ บริ กำรเป็ นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1964 ด้ วยควำมเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่ อ
ชั่วโมง ซึ่งมีควำมเร็วสูงที่สุดในขณะนั้น เชื่อมเมืองใหญ่ ๆเข้ ำด้ วยกันด้ วยระยะทำงกว่ ำ 2,459 กิโลเมตรและ
สำมำรถขนส่งผู้โดยสำรกว่ำ 151 ล้ ำนคนเลยทีเดียว ปั จจุบันมีกำรพัฒนำระบบใหม่ท่เี รียกว่ำ MAGLEV โดย
สำมำรถทำลำยสถิติโลกและได้ รับกำรบันทึกว่ำเป็ นรถไฟที่ว่ิงเร็วที่สุดในโลกด้ วยควำมเร็วกว่ำ 581 กิโลเมตร
ในปี 2003 (สถานี รถไฟอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ)เพื่อนำ
ท่ำนเดินทำงสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่ำนช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซำก้ ำ เพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งไร้ ขีดจำกัดกับ
สินค้ ำมำกมำย อำทิ เสื้อผ้ ำเก๋ๆ กระเป๋ ำน่ำรักๆ รองเท้ ำแฟชั่นสวยๆ สินค้ ำ IT ทั้งหลำย Ipod กล้ อง นำฬิกำ
Notebook Mp3 มีให้ เลือกมำกมำยหลำกหลำยสีสนั
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
 ทีพ่ กั KKR OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (7)
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออ
นพลาซ่ า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดิน ทำงสู่ “ปราสาทโอซาก้า ” (ด้านนอก) ปรำสำทโอซำก้ ำ
เปรี ยบเสมือนสัญลั กษณ์ของเมืองโอซำก้ ำ ถือเป็ นสถำนที่สำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ท่ถี ูกสร้ ำงขึ้นจำกดำริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสำม
โปรแกรมท ัวร์ญป
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17:25
21:55

แม่ทัพคนสำคัญของประวัติศำสตร์ชำติอำทิตย์อุทัยเมื่อกว่ำ 400 ปี มำแล้ ว โดยใช้ แรงงำนกว่ำหกหมื่นคนใน
กำรก่อสร้ ำงปรำสำทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ ทำงอำนำจ กำรเมือง กำรปกครองและศูนย์กลำงกำร
บัญชำกำรที่ย่ิงใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น ด้ ำนนอกของปรำสำทเป็ นลำนกว้ ำงที่ตกแต่งอย่ำง สวยงำมด้ วยไม้ ดอกไม้
ใบหลำกหลำยชนิดสลับกันไป มีมุมที่น่ังสำหรับนั่งชมดอกไม้ เพลินๆ และร้ ำนค้ ำเล็กๆขำยของที่ระลึกและของ
ทำนเล่ น บริ เวณนี้ จึ งเป็ นที่พั กผ่ อ นหย่ อนใจ สำหรั บ ชำวเมืองโอซำก้ ำ โดยเฉพำะในช่ วงฤดู ใบไม้ ผลิ รอบ
บริเวณนี้จะสะพรั่งไปด้ วยดอกซำกุระที่ผลิดอกออกมำอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหนึ่งร่มพฤกษำให้ ผ้ ูมำเยือนได้
เพลินเพลิดและดื่มด่ำกับควำมงดงำมของเทศกำรชมดอกซำกุระ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
จำกนั้นให้ ท่ำนช้ อปปิ้ งกันต่อที่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสินค้ ำ
ชั้นนำนำนำชนิด อำทิ นำฬิกำ, กล้ อง, กระเป๋ ำ, รองเท้ ำ,เสื้อผ้ ำ เป็ นต้ น
และยังมี “ร้ ำน 100 เยน” สิน ค้ ำทีมีคุ ณ ภำพดี จ ำกประเทศญี่ ปุ่ นแต่
รำคำแสนจะถูก อิสระให้ ท่ำนได้ เพลินเพลินกับกำร “เลือกชมและซื้อ”
สินค้ ำที่สำมำรถเลือกไปเป็ นฝำกคนทำงบ้ ำนได้ ตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
- - - Always with You - - -

หมายเหตุ :
รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และอัตรำแลกเปลี่ยนโดยทำง
บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญที่สดุ
ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ ำประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ ำเมือง / กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย
/ เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่

***สาหรับผู้เดินทางตัง้ แต่ 30 ทานขึ
น
้ ไป***
่

กาหนดการเดินทาง

10 – 16 เมษายน 2562

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

72,900.-

69,900.-

66,900.-

12,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
30,000.-บาท***
้
่
***กรณีเด็กอายุตา่ กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่ำที่พัก ห้ องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำรหรือระดับเดียวกัน
2. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
3. ค่ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
4. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้ นทำงและสำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
โปรแกรมท ัวร์ญป
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5. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีเชื้อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
❖ สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ
❖ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
➢ กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำงครั้งละ 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ ำผู้เดินทำงมีจำนวนไม่ครบตำมจำนวนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและ/หรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
➢ รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ อัตรำแลกเปลี่ยนโดยทำง
บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญที่สดุ
➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ ำประเทศญี่ปุ่น / กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง
และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติ, กำรยกเลิกเที่ยวบิน,กำรประท้วง, กำรก่อจลำจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ รำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่เดินทำงไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม ไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันเดินทำง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จำกมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำรถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง เพื่อเป็ นกำรยืนยันว่ำมีคุณสมบัตใิ น
กำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสำรเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐำนกำรทำงำนที่สำมำรถยืนยันว่ำท่ำนมีกำรทำงำนที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองกำรทำงำน บัตรพนักงำน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอำยุกำรใช้ งำนเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ ำข่ำยคุณสมบัตเิ พื่อกำรพำนักระยะสั้นเท่ำนั้น
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ ำประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
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4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ และไม่เข้ ำข่ำยคุณสมบัติ
ที่อำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ
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