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กําหนดการเดินทาง : 5-11 ธ.ค. 62 (วันพ่อ) จํานวน 30 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค. 62 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – เซนได (ประเทศญีป่ ุ่ น)
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ก่อนออกเดินทาง
23.50 น.
เหินฟ้ าสู่ เมืองเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626
(ใช้เวลาบิน 5.40 ชม.) บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62 (2)

07.30 น.

สนามบินเซนได – ปราสาทเซนได (ภายนอก) – อนุสาวรียท์ า่ นไดเมียว –
นั ่งกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาอะทะดะ - ฝึ กทําตุก๊ ตาญี่ปุ่นโคเคชิ หนึ่งเดียวในโลก ทะเลสาบอินะวะชิโระ
เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานเซนได ประเทศญี่ปุ่น ** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาํ
อาหารสด จําพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ (เวลาท้องถิ่น
เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) หลังผ่ านการตรวจตราหนั งสือเดินทางและพิธีการศุ ลกากรเรียบร้อยแล้ว ... นํ าท่ านแวะชม
ภายนอก ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือที่เรียกว่า“AOBA CASTLE เนื่ องจากว่า
ตัวปราสาทจริงๆ นั้ นได้ถูกทําลายไปแล้วและไม่ได้มีการสร้างขึ้ นใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของ
ญี่ปุ่น ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนั้นก็มีแผ่นเหล็กสลักบอกว่าตอนนี้ เราอยูห่ อ้ งไหนของ
ปราสาทในสมัย ก่ อ น ... ต่ อ ไปแวะถ่ า ยรู ป อนุ ส าวรี ย ์ข องท่ า นไดเมี ย ว (ตํ า แหน่ ง เจ้า เมื อ งใน
สมัยก่อน) DATE MASAMUNE ผูม้ ีฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ เรียกว่าเป็ นคนที่มีความสนใจทางด้านการ
ทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็ นอย่างมาก ซึ่งที่นี่เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองเซนไดแบบ
พาโนรามิกที่สวยงาม
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เที่ยง
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหนึ่ งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
โทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนี้ ที่ทาํ ให้ใครๆ ก็หลงรักก็น่าจะเป็ นเพราะที่นี่มีการผสมผสานที่ลง
ตัวระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์กบั วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ที่จงั หวัด
แห่งนี้ ก็ยงั มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ MOUNT ADATARA หรื อ ภู เ ขา ADATARA ซึ่ ง เป็ นอี ก ภู เ ขาหนึ่ ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
FUKUSHIMA และได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 100 แห่ง ของภูเขาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นและถือเป็ น
จุดหมายปลายทางยอดนิ ยมของนั กท่องเที่ ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้ เพราะตาม
เส้นทางที่ไต่ขึ้นไปบนภูเขานั้ นมีความสวยงามอย่างมาก นํ าท่านนั ง่ กระเช้าขึ้ นชมความงามของใบไม้
เปลี่ยนสีที่ปกคุลมไปด้วยสีแดงสีเหลืองและสีเขียวสลับกันไปทัว่ ทั้งภูเขาอย่างสวยงาม

... จากนั้ นให้ท่านทดลองทํา ตุก๊ ตาโคเคชิ ฉบับออริจินัลที่มีเพียงตัวเดียวในโลกกันดีกว่า กล่าวกันว่า
ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ที่เราได้เพ้นท์เองนั้นมักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัวคน
เพ้น ท์ อ ย่ า งน่ า ประหลาดใจ หากได้ล องแล้ว จะต้อ งติ ด ใจอย่ า งแน่ น อน ตุ๊ก ตาโคเคชิ (KOKESHI
DOLL) คือตุ๊กตาไม้ด้งั เดิมของญี่ปุ่นที่มีหวั กลมลําตัวทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายต่างๆ

แล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ที่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีฝงู หงส์จาํ นวนมากอพยพมาริม
ทะเลสาบ แม้อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนั้ นใหญ่เป็ นอันดับสี่ในประเทศ
ญี่ปุ่น และมีภาพสะท้อนของภูเขาบันไดปรากฏอยู่บนผิวนํ้ าด้วย ความสวยงามนี้ ทําให้เป็ นที่รูจ้ กั กันใน
ชื่อ กระจกแห่งสวรรค์
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คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ INAWASHIRO LISTEL HOTEL WITH ONSEN

หรือเทียบเท่า

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้ าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ ด
เหนื่ อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ํ าแร่ธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาว
ญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทัง่ ปั จจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ นอย่างดี เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย
และเชื่อว่าในนํ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 62 (3)

เช้า

วัดเอ็นโซจิ – จุดชมวิวสะพานไดอิจเิ คียวเรียว – ชิมไอศครีม CHARCOAL ฟรี !! –
ชิมข้าวหน้าหมูทอด สูตรยานาอิสุ – ปราสาทนกกระเรียน สึรุงะ – หมู่บา้ นญี่ปุ่น
โบราณโออุจจิ คู ุ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึ่ งในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกุชิมะ โดยวัดแห่งนี้ เป็ น
วัดที่สร้างขึ้ นมาตั้งแต่ 1,200 ปี ก่อนและสร้างขึ้ นจากไม้ท้งั หมด นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ ยังตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา
เล็กๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น้ํา TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา รวมทั้งยังเป็ น
สถานที่ที่ให้กาํ เนิ ดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจ้าวัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

... ต่อไปนําท่านชมบริเวณ จุดชมวิวรถไฟสาย TADAMI LINE ซึ่งเป็ นไฮไลท์สาํ หรับการชมรถไฟที่
ท่านไม่ควรพลาด วิวสะพาน DAIICHI KYOURYOU นั้น ถือเป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงเป็ นอันดับต้นๆ
ของจังหวัด FUKUSHIMA และในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและช่างภาพชาวญี่ปุ่นจํานวนมากมาดู
ความสวยงามของรถไฟขณะที่กาํ ลังวิง่ บนสะพานโดยมีแม่น้ําที่กว้างใหญ่ และภูเขาที่สมบูรณ์เป็ นฉากอยู่
ด้านหลัง ... พิเศษ !! เราสมนาคุณท่านด้วยการแจกไอศกรีม CHARCOAL ท่านละ 1 แท่ง ให้ได้ลิ้ม
ชิมรสกันอีกด้วย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ให้ท่านได้ลองรับประทานข้าวหน้าหมูทอด
สูตรยานาอิสุ อันแสนอร่อย ด้วยเนื้ อหมูคาํ โตกรอบนอกนุ่ มในเนื้ อฉํา่ กับข้าวสวยร้อนๆ ราดด้วยซ้อส
สูตรพิเศษแบบฉบับยานาอิสุรสชาดไม่เหมือนใคร
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บ่าย

นําท่านชมหนึ่ งในปราสาทที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ปราสาท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ ปราสาทนก
กระเรียน ปราสาทแห่งนี้ เป็ นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับซามูไรกลุ่มเสือขาว BYAKKOTAI ซามูไรกลุ่ม
สุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น

... จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บา้ นญี่ปุ่นโบราณโออูจจิ ูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บา้ นญี่ปุ่นที่มีความสวยงามมาก
และที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้แต่คนญี่ปุ่นยังมาเที่ยวเป็ นจํานวนมาก โดยประวัติคร่าวๆ ของหมู่บา้ น
นี้ ก็คือในสมัยเอโดะ ถนนเส้นที่ผ่านหน้าหมู่บา้ นแห่งนี้ ถือเป็ นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้าที่
เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังนั้ นหมู่บา้ นแห่งนี้ จึง
กลายเป็ นแหล่งที่พกั ระหว่างทางที่ได้รบั ความนิ ยมมาก เพราะเป็ นสถานที่ที่มีครบทั้งอาหารและที่พกั **
หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะต้นหอม ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน**

คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ GRAND HOTEL AIJU WITH ONSEN

หรือเทียบเท่า

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้ าแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ ด
เหนื่ อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ํ าแร่ธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาว
ญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทัง่ ปั จจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ นอย่างดี เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย
และเชื่อว่าในนํ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 62 (4) ศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก) – ผ่านชม สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ –
นํ้าตกเคงอน - อิบารากิ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้ามรดกโลก นับเป็ นศาลเจ้าที่สาํ คัญของเมืองนิ กโก้ เรียกได้วา่
ไม่ว่าใครที่มาเมืองนี้ แล้วถ้าไม่มาศาลเจ้าโทโชกุเหมือนมาไม่ถึงเลยทีเดียว เนื่ องจากศาลเจ้าแห่งนี้ ถูก
สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศให้กบั เทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็ นที่พาํ นั กอาศัยที่ สุดท้ายของโชกุน TOKUGAWA
IEYASU ทําให้กลายเป็ นวัดเก่าแก่ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนิ กโก้อนั มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์
ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ ง ในตอนแรกบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้ ถูกใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับฝั ง่ ศพ ต่อมามีการ
สร้างอาคารและขยายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปั จจุบนั ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ มีการ
ออกแบบและประดับตกแต่งตัวอาคารต่างๆอย่างประณีตงดงาม ส่วนมากจะเน้นไปที่การตกแต่งด้วยไม้
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สลักเป็ นหลัก เนื่ องจากบริเวณที่สร้างอยูบ่ นเขาซึ่งเคยเป็ นป่ าทึบมองไปทางไหนก็เห็นป่ าเขาเต็มไปหมด
การใช้ไม้สลักตกแต่งจึงหาได้ง่าย อีกทั้งยังมีการนําเอาทองมาประดับตกแต่งให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้ น หนึ่ ง
ในจุดที่เป็ นไฮไลท์และมีชื่อเสียงอย่างมากของที่นี่ก็คือ รูปลิงปิ ดหู ปิ ดตา ปิ ดปาก

เที่ยง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านผ่านชม สะพานชินเคียว (SHINKYO BRIDGE) หรือที่รจู ้ กั กันในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์”
ตั้งอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิ กโก้ ภายในเมืองนิ กโก้ สะพานชินเคียวได้รบั การจัดอันดับให้
ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว (KINTAIKYO BRIDGE) ที่อิวาคูนิ
กับสะพานซารุฮาชิ (SARUHASHI) ที่ยามานาชิ, โอสึกิ … จากนั้นนําท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ (LAKE
CHUZENJI) ตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนั นไต (MOUNT NANTAI) ท่านจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่น
พร้อมชมทะสาบงามๆ ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ที่ ผ่านมา บริเวณ
ชายฝั ่งชูเซนจิโกะ ไม่ได้รับการพัฒนามากนั ก ยกเว้นทางทิ ศตะวันออกของทะเลสาบ ซึ่ งปั จจุ บันได้
กลายเป็ นเมืองนํ้าพุรอ้ นเล็กๆ CHUZENJIKO ONSEN ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคมจะ
สวยงามเป็ นพิเศษด้วยทัศนี ยภาพของสีสนั ของต้นไม้และภูเขา ในช่วงฤดูรอ้ นก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้
ร้อนเหมือนที่อื่นๆ เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่สงู 1,269 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล ... ต่อไปนําท่านชมนํ้าตกที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับ 1 ใน 3 ของนํ้าตกที่สวยสุดในญี่ปุ่น นํ้าตกเคงอน (KEGON FALLS) ตั้งอยู่
ภายในเมืองนิ กโก้ จังหวัดโทจิงิ โดยติดอันดับร่วมกับนํ้าตกนาจิ (NACHI WATERFALL) ที่วากายามะ
และนํ้าตกฟูคุโรดะ (FUKURODA WATERFALL) ที่อิบารากินัน่ เอง นอกจากจะได้มาเที่ยวชมความงดงาม
ของนํ้าตกชื่อดังที่มีความสูงเกือบ 100 เมตร และยังสวยเว่อร์วงั ที่นี่ยงั เป็ นอีกหนึ่ งจุดสุดปั งสําหรับการ
ชมใบไม้แดงในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีช่วงกลางๆไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี แถมช่วงฤดูหนาวก็
จะสวยแปลกตานิ ดนึ งเพรานํ้าที่ไหลจะแข็งตัว ทําให้แลดูเป็ นภาพที่สวยจับตาไปอีกแบบ

… จนได้เวลาอันควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิบารากิ (IBARAKI)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ HOTEL MARROAD TSUKUBA หรือเทียบเท่า
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วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 62 (5)

เช้า

เที่ยง
บ่าย

ตลาดปลานากะมินาโตะ – หลวงพ่ออุชิกุไดบึทสุ – โตเกียว – อิออนมอลล์ –
วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้ งย่านชินจุกุ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานากะมินาโตะ (NAKAMINATO FISH MARKET) ตลาดปลาแห่งนี้ เป็ นที่รจู ้ กั
กันดีว่าเป็ นตลาดปลาที่ขายของสดและราคาถูก จึงเป็ นที่ดึงดูดนั กท่องเที่ยวได้เป็ นจํานวนมาก และถ้า
หากไม่ได้ซื้อปลาก็ สามารถเพลิดเพลินกับการลิ้ มรสชาติ อาหารทะเลสดได้ที่รา้ นอาหารและบาร์ซูชิ
สายพาน หรือที่เรารูจ้ กั กันดีในชื่อ “KAITEN–ZUSHI” … จากนั้นนําท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku
Daibutsu) เป็ นพระพุทธรูปปางยืนที่สงู ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็ นรูปปั้ นที่สุงที่สุดในโลกที่ถูก
บันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค๊ (Guinness Book of word records) เมื่อปี ค.ศ. 1995
ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร

... จนได้เวลาอันควร นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ้ ง ณ อิออนมอลล์ (AEON MALL NARITA) เป็ นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในนาริตะ ที่นี่ของมี
ให้เลือกเยอะ โดยมีรา้ นค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น
สินค้าหลักๆที่ มีให้เลือกเยอะก็แนวเสื้ อผ้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน สินค้าแนว
แฟชัน่ นี่ มีให้เลือกอย่างเพียบ ไม่วา่ จะเป็ น MUJI, 100 YEN SHOP, SANRIO STORE, CAPCOM GAMES
ARCADE มีแม้กระทัง่ ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ที่ให้ได้เลือกแวะช้อปปิ้ งของฝากติดไม้ติดมือก่อน
เดินทางกลับ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจําหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์
อาหาร ... ต่อไปนําท่านสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ
940 เป็ นวัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าหนึ่ งพันปี วัดนี้ เป็ นวัดพุทธนิ กายชินงอน (SHINGON) ที่มี
ชื่อเสียงอย่างมากในแถบคันโต นอกจากนั้นแล้วยังใช้เป็ นโลเกชัน่ ละครไทยเรื่อง “THE RISING SUN”
(2014) ที่ทาํ แสดงโดยมาริโอ้ กับ แต้ว ณฐพร และภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ฟั ดจังโตะ” (2013) ที่นํา
แสดงโดย บอย ปกรณ์ กับ ยิปโซ รมิตา
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... จนได้เวลาอันควร ให้ท่านช้อปปิ้ ง ย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้ งชั้นนําในโตเกียว แหล่งรวมร้านกินดื่มและ
ร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้ นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อ
สินค้านานาชนิ ดได้จากที่ นี่ ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายเครื่ องอิเลคทรอนิ กส์ กล้องถ่ายรูปดิ จิตอล นาฬิกา
เครื่องสําอางต่างๆ กันที่รา้ น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสําอางมากมาย และสินค้า
อื่นๆ หรือให้ท่านได้สนุ กกับการเลือกซื้ อสินค้าแบรนด์ดงั ตามอัธยาศัย

คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ GRANBELL SHINJUKU HOTEL  หรือเทียบเท่า (ย่านช้อปปิ้ งชินจูกุ)

วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 62 (6) โตเกียว (อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ไม่มีรถบริการ) – ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ ง ท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้ งในย่าน
การค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้ งชื่อดัง
รายการท่องเที่ยวแนะนํา (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าตั ๋วรถไฟ)
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE)
หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สุดในโลก เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มี
ความสูง 634 ม. สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 ม.

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคําที่ศักดิ์ สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์ สิทธิ์ และได้รับ
ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูค้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความ
สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า ประตูฟ้าคํารณ”และ
ถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ถนนช้อปปิ้ ง
ชื่อดัง ซึ่งเป็ นที่ ต้ังของร้านค้าขายของที่ ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเล่น
รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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ย่านการค้าต่างๆ อาทิ ย่านชิบูยา่ ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ
แฟชัน่ ทันสมัยของหนุ่ มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจิโกะ" รูปปั้ นสุนัขแสนรู ้
ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่ มสาว อัพเดทแฟชัน่ จากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า
และ ตึก 109 ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น
ตลาดอะเมโยโกะ (AMEYOKO MARKET) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานี อุเอโนะ
(UENO STATION) และสถานี โอคาชิมาชิ (OKACHIMACHI STATION) สินค้าหลากหลายชนิ ดทั้ง ของสด
ของใช้ เครื่องสําอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้ อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนําเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าใน
ห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น

... ได้เวลาอันควร พร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโค้ชรอรับท่านเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
วันพุธที่ 11 ธ.ค. 62 (7) ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น.
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 (ใช้เวลาบิน 7.05 ชัว่ โมง)
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
05.25 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ ยนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับผลประโยชน์ ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
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อัตราค่าบริการ จํานวน 30 ท่าน
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ
2 ท่าน
ราคาท่านละ

5-11 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

49,900 บาท

เด็กอายุตาํ ่ กว่า
12 ปี พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
มีเตียงเสริม
47,900 บาท

พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

8,500 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชําระค่าบริการ
2.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการทําจอง
2.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน
ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน
ขอเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําที่นัง่ กับสายการบิน และค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี น้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบิน
5. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ี่ประสงค์พาํ นักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี )
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

1.
2.
3.
4.

