บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ซอยมหำดไทย ถ.ลำดพร้ ำว122 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310
โทร : 02-5422177, 02-5422179, 086-4800680 แฟ็ กซ์ : 02-5422451
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

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

กาหนดการเดินทาง 19-25 , 20-26 เมษายน 2560
(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 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

22.10 น.

วันทีส่ อง

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ ค - ชมดอกซากุระสวนฟุนะโอกะ โจชิ+แม่ นา้ ชิโรอิชิ - ย่ านอิจิบันโจ

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านชมสวนดอกไม้อนั สวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพ้นื ที่ติด
กับมหาสมุทรแปซิ ฟิก ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดอิบะระกิ ภูมิภาคคันโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไม้มีท้ งั หมด 8

จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจาฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ท้ 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
จากนั้นนาทุกท่าน ชมดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ ” ซึ่งเป็ นสถานที่ชมซากุระยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จะตั้งอยูบ่ นเนินเขาสู งซึ่งเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น ที่ปลูกเรี ยงรายอยูเ่ ป็ นทิว
แถวไล่ต้ งั แต่บริ เวณสองข้างทางลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา อีกทั้งจะได้เห็นแนวต้นซากุระที่ออกดอกสี ชมพู
อ่อนสวยงามทอดเป็ นแนวยาวตาม แม่ นา้ ชิ โรอิชิ ให้ทุกท่านถ่ายรู ปเก็บความสวยงามและความประทับใจได้ตาม
อัธยาศัย (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)

ดอกไม้งาม ประจา ชาติญี่ปุ่น

รอให้คุณ ไปชื่นชม ดมกลิ่นหอม

บ้านปราสาท วัดหรื อสวน ล้วนรายล้อม

ด้วยงามพร้อม จึงคู่ควร ชวนเชิดชู

จะเบ่งบาน ใต้สู่เหนือ เมื่อปลายหนาว
ทุกแห่งหน คนหลัง่ ไหล ไปเพื่อดู

อยูใ่ ห้เรา ชมความงาม เพียงชัว่ ครู่
พร้อมเสื่ อปู อยูส่ ังสรรค์ ทั้งวันเอย

นาท่านช้อปปิ้ ง “ย่านอิจิบันโจ” ย่านช้อปปิ้ งที่ครอบคลุมการเชื่ อมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์
กินพื้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบนั โจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ (Chuo dori) ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเปิ้ ลสโตร์ , ร้านอาหาร ร้านเสื้ อผ้า และ
ร้านจาหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็ นต้น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HOTEL MONTEREY SENDAI หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

เมืองมัตสึ ชิมะ - วัดโกไดโดะ - ภูเขาฮาจิมงั ไท - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+
แม่ นา้ ฮิโนคิไน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึ ชิมะ เมืองที่ถือได้วา่ เป็ น 1 ใน 3 เมืองที่มีบรรยากาศที่คงความเป็ นธรรมชาติไว้มาก
ที่สุด เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” เป็ นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรื อมัตสึ ชิมะ เนื่องจาก
ตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่โดดเด่น ทาให้วดั แห่งนี้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึ ชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็ นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรู ป 5 องค์ ซึ่ งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซู อิกนั จิ(Zuiganji Temple) โดยรู ปปั้ นจะ
ถูกนามาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี อาคารหลังปั จจุบนั นี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1604 โดยตระกูล

ดาเตะ ต้นตระกูลผูก้ ่อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยุคแรก วัดแห่งนี้ จะเปิ ดให้ชมทุก 33 ปี ซึ่ งล่าสุ ดเพิ่งเปิ ดให้
ชมเมื่อปี 2006 ที่ผา่ นมา การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรี ยกว่า ซึ คาชิบา
ชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นน้ าด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงเมื่อข้าม
สะพานเพราะเชื่อว่า จะทาให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิง่ ขึ้น จากนั้นนาทุกท่านชมความสวยงามของ
“ภูเขาฮาจิมังไท” ซึ่งเป็ นภูเขาที่มียอดเขาแบนราบ ที่ความสู ง 1,613 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ซึ่งนับเป็ นภูเขาที่
สู ง 1 ใน 3 ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ สามารถชมภูมิทศั น์อนั สวยงามได้จากถนนชมวิวสาย Hachimantai
Aspite ซึ่ งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอากิตะและจังหวัดอิวาเตะ ระหว่างทางขึ้นเขานี้ท่านจะได้ชมความสวยงาม
ของกาแพงหิ มะสู งสองข้างทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม “หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตะ” ถิ่นที่อยูข่ องซามูไรในจังหวัดอากิตะซึ่งมีชื่อเสี 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 (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YOKOTE PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

วัดชู ซอนจิ - ล่องเรื อGEIBIKEI - ชมซากุระสวนฮานะมิยาม่ า - อิออนพลาซ่ า ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านชม “วัดชู ซอนจิ” เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตั้งขึ้นในปี 850
เป็ นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิ บกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจาก
การล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั จึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง อาคารที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลกั ษณะคล้ายกับศาลทองคาของวัดคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคาร
ครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้ องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใช้เป็ นพื้นที่สาหรับเก็บคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาซึ่ งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง16ปี นาทุกท่าน “ล่องเรื อGEIBIKEI” ชมหุ บเขาอย่าง
สบายๆบนเรื อพื้นแบนที่ใช้คนถ่อล่องไปตามลาน้ าซึ่งเป็ นเขื่อนธรรมชาติของร่ องน้ าเล็กๆที่อยูก่ ลางภูเขาหิ น
ระหว่างทางก็จะมีศาลเจ้า น้ าตก ถ้ า หน้าผา อีกทั้งนายท้ายพายเรื อ ขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ สร้างอรรถรส
การล่องเรื อได้อย่างเพลิดเพลิน ให้ทุกท่านสามารถถ่ายรู ปเก็บความประทับใจได้ตลอดในการล่องเรื อ และยังมี
บริ การขายอาหารปลาเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการให้อาหารปลาทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กในลาน้ าอีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านชม ดอกซากุระ ณ “สวนฮานะมิยาม่ า” เป็ นสวนบนเนินเขาที่ลอ้ มรอบด้วยพื้นที่ทาการเกษตร
ในชนบทที่ต้ งั อยูน่ อกใจกลางเมืองฟูกุชิมะ ซึ่ งเริ่ มแรกเกษตรกรในท้องถิ่นเป็ นผูเ้ ริ่ มปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ
บนเนินเขารอบที่ดินของตนเองแล้วขยายไปเรื่ อยๆจนกระทัง่ ปี 1959 ได้เปิ ดเป็ นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้
เข้าชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยีย่ มชมกว่าหนึ่งพันคนเลยทีเดียว (ขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนม
ญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย

แช่ออนเซ็น จะปลื้มจิต ได้มิตรแท้

ไม่ตอ้ งแคร์ เรื่ องหน้ากาก ใส่ เข้าหา

แม้สักชิ้น ก็ไม่มี ติดตัวมา

มีแค่ผา้ ผืนเล็ก เท่าฝ่ ามือ

ได้ลงแช่ แล้วท่าน ไม่อยากลุก
ร้อนก็ทน แสบก็ทน กัดฟันไป

มีความสุ ข จนไม่ยอม ลุกไปไหน
ลุกได้ไง คนมากมาย อายเค้ามอง

 พักที่ HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีห่ ้ า

ปราสาทสึ รุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึ ริ - ช้ อปปิ้ งลาล่า สแควร์
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “ปราสาทสึ รุกะ” ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยนผูป้ กครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยงั เป็ นภูมิภาค
อาอิซุ 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 (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนาท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูก”ุ หมู่บา้ นโบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสาคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลาย
ร้อยปี ก่อน เป็ นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรี ยงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ
500 เมตร มีบา้ นโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้ นโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นเขต

อนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่ งในปั จจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการ
บูรณะใหม่ จนกลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสิ นค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พกั แบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว ปั จจุบนั มีนกั ท่องมาเยีย่ มชมหมู่บา้ นนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี
 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
นาทุกท่านช้อปปิ้ ง “ลาล่า สแควร์ ” ที่นี่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกชมเลือกซื้ อ เช่น ร้านรองเท้า ABC Mart, ร้าน
Daiso, ร้านเสื้ อผ้าแบรนด์ต่างๆ รวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นมากมายให้ท่านเลือกชิมอีกด้วย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ DAIWA ROYNET HOTEL UTSUNIMIYA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

สวนดอกไม้ อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์ เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ - ย่านชินจุกุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้ อาชิคางะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทาให้ท่านสามารถ
เพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ และที่นี่ยงั ได้รับเลือกจากCNNเป็ น10 แหล่งท่องเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียว
ในญี่ปุ่นอีกด้วย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรู ปเก็บความสวยงามของอุโมงค์วสิ ทีเรี ยได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนา
ท่านช้อปปิ้ ง “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า,
เสื้ อผ้า เป็ นต้น เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มที่

ชมอุโมงค์ วิสทีเรี ย ที่สุดสวย

ประกอบด้วย สายพันธุ์งาม สามเฉดสี

ส่ งกลิ่นหอม เมื่อดอมดม ดัง่ มนต์มี

กว่าร้อยปี ที่ปลูกไว้ ให้ชมกัน

ไม่ควรพลาด โอกาสทอง สองสัปดาห์
คือไฮไลต์ ของบ้านเขา เรารู ้กนั

ปลายเมษา ต้นพฤษภา เพียงช่วงสั้น
คนใฝ่ ฝัน ชมสักครา ด้วยตาเอย

จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซึ่ งตั้งอยูใ่ นจังหวัดไซตามะ เป็ นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติล้ เอ
โดะ” เนื่องจากสภาพบ้านเรื อน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่ งเรื องของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลง
ตัว นาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนาท่านช้อปปิ้ ง “ย่ านชิ นจูกุ” ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของ
กรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกัน

ขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิ ญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป,
นาฬิกา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรี 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 จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์ เป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 19-25 , 20-26 เมษายน 2560
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

55,900 บาท
53,900 บาท
51,900 บาท
8,000 บาท
-18,000 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 20/12/2559)

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 และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 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 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 นอย่างช้า
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 ทุกชนิดเพิม่ 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
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 จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

