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

** นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ณ “วัดคิโยมิสึ” ดื่มน้ าสามสายเสริ มมงคลชีวติ
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** ชมความงามของ ทุ่งพิงค์ มอส หรื อ ดอกวิสทีเรีย
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 15-21 (วันสงกรานต์) / 22-28 เมษายน 2560 (ชมทุ่งพิงค์มอส)
30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล) / (ชมดอกวิสทีเรีย)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.30 น.

วันทีส่ อง

ปราสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) - ย่ านชินไซบาชิ - วัดคิโยมิสึ(วัดนา้ ใส) - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
Nabana no Sato

07.00 น.

เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว

นาท่านชม “ปราสาทโอซาก้า”(ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) หรื อ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสา
ขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่ได้มีการสารวจและ
พบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา และคูน้ าขนาด
ใหญ่ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึก นาท่านช้อปปิ้ งย่าน “ชินไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้า
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งไร้ชีดจากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงราย
กันตลอดสองข้างทาง กับสิ นค้ามากมาย ทั้งเสื้ อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่ สวยๆ เครื่ องสาอาง และ
สิ นค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

ชินไซบาชิ โดทงโบริ และนัมบะ

ย่านการค้า มหานคร โอซาก้า

เหล่านักช้อป แสนสุ ขใจ เมื่อได้มา

ให้เวลา กี่ชวั่ โมง ไม่เคยพอ

ครบทุกอย่าง ทั้งอาหาร และของใช้
แรงและเงิน มีเท่าไหร่ ใช้ให้พอ

ทั้งเก่าใหม่ แบรนด์ดงั ก็มีหนอ
ไกด์จะรอ จุดขึ้นบัส ตามนัดเอย

 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นาท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุ งนามาวางเรี ยงกันและได้รับการยกย่องให้
เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และดื่ม “น้ าศักดิ์สิทธิ์ สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบ
ความสาเร็ จสามด้านคือ “สุ ขภาพ อายุยนื ยาวและความสาเร็ จด้านการศึกษา” เหมาะแก่การถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
อย่างยิง่ อิสระกับการเลือกซื้ อของที่ระลึกบนถนนสาย “กานา้ ชา” อาทิเช่นเครื่ องปั้ นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนม
ญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซื้ อที่นี่ได้เช่นกัน นาทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato”
เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็ นสวนดอกไม้แล้วยามค่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆ
ปี ยังประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆหลากหลายโซน ซึ่ งเป็ นงานจัดแสดงไฟที่ยงิ่ ใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HIKONE VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

ตลาดโอมิโจอิจิบะ - ย่ านร้ านนา้ ชา - สวนเคนโระคุเอ็น - หมู่บ้านซามุไรนางามาจิ - ย่านโครินโบ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ “ตลาดโอมิโจอิจิบะ” คือตลาดชื่ อดังกลางใจเมืองคะนะซะวะ เริ่ มเปิ ดให้บริ การเมื่อ 400 ปี ก่อน
ในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดินา ตลาดแห่งนี้เคยเป็ นแหล่งอาหารสาคัญของแคว้นคะกะ และเริ่ มเปิ ดให้บริ การ
แก่คนทัว่ ไปในปี 1904 หลังจากนั้น ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆจนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่ง
คะนะซะวะ” คราคร่ าไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ ภายในตลาดมีร้านค้าประมาณ 170
ร้าน จาหน่ายอาหารทะเล ผักสด เนื้อสัตว์ กับแกล้ม ขนม ของใช้ในชีวติ ประจาวัน ดอกไม้ และสิ นค้าอื่นๆอีก

มากมาย ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่แสนครึ กครื้ นของตลาด พ่อค้าส่ งเสี ยงเซ็งแซ่อย่างมีชีวติ ชีวา นอกจากนี้
ตลาดโอมิโจยังมีชื่อเสี ยงเรื่ องร้านอาหาร คุณจะได้พบกับเมนูขา้ วหน้าปลาดิบ และซู ชิสดใหม่
จากนั้นนาท่านสู่ “ย่านร้ านน้าชา (Chaya District)” คือสถานที่แห่งการเฉลิมฉลองและความบันเทิง ซึ่งเกอิชา
(ผูใ้ ห้ความบันเทิงแบบพื้นเมืองของญี่ปุ่น เพศหญิง) ให้ความบันเทิงกับผูค้ นด้วยการร่ ายรา และเล่นเครื่ องดนตรี
พื้นเมืองของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัย Edo ตอนกลางของเมือง Kanazawa มีร้านน้ าชามากมายในอดีต ร้านน้ าชา
เหล่านี้ถูกย้ายจากกลางเมืองไปอยูใ่ น 4 เขตในปี 1820 เขตร้านน้ าชาที่ใหญ่ที่สุดใน Kanazawa คือเขต Higashi
Chaya การก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้นถูกสั่งห้ามในสมัย Edo ยกเว้นร้านน้ าชา ร้านน้ าชามีลกั ษณะเด่นจากโครงไม้
ที่เป็ นตารางเรี ยกว่า Kimusuko ที่ดา้ นนอกของชั้น 1 และห้องรับรองแขกแบบญี่ปุ่นบนชั้น 2 เมื่อคุณกลับมาที่
ถนน คุณจะพบทางเดินแคบๆ ต่อกันเป็ นเขาวงกต แถวร้านน้ าชาโบราณของเมืองนี้ รวมทั้ง Gion ของเมือง
Kyoto และ Kazue-machi ของ Kanazawa ได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านชม “สวนเคนโระคุเอ็น” ตั้งอยูบ่ นจุดที่สูงทางตอนกลางของเมืองคานาซาวะ ตรงข้ามกับกับปราสาท
คานาซาวะ (Kanazawa castle) ของตระกูล Maeda ซึ่งปกครองเขต Kaga ในยุคศักดินา ( บริ เวณ อิชิคาวะ
(Ishikawa) และ โทะยะมะ (Toyama) ในปั จจุบนั ) ดูแลรักษาสวนแห่งนี้จากรุ่ นสู่ รุ่น จากสัดส่ วนและความ
งดงามทาให้สวนแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่งใน สวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
สวนเคนโระคุเอ็น มีสระน้ าขนาดใหญ่และเนินเขาที่สร้างขึ้น รวมทั้งบ้านเรื อนหลายหลังซึ่ งอยูใ่ นสวน
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยีย่ มชมได้ท้ งั หมด สระน้ าขนาดใหญ่เรี ยกว่า “Kasumigaike” เปรี ยบได้กบั ทะเลเปิ ด
และเกาะซึ่ งเชื่อว่ามีฤๅษีอมตะที่มีพลังพิเศษอาศัยอยู่
จากนั้นนาท่านสู่ “หมู่บ้านนางามาจิ (Nagamachi)” เป็ นชุมชนซามูไรที่อยูด่ า้ นล่างของอดีตปราสาทคานาซาว่า
ปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกเก็บรักษาบรรยากาศไว้เป็ นอย่างดี ประกอบด้วย บ้านพักอาศัยของ
ซามูไร ผนังทางทิศตะวันออก ประตูทางเข้า เส้นทางแคบๆ และคลองเล็กๆ อาทิเช่น คางะ ฮังชิ(Kaga Hanshi)
อาคารแห่งนี้เดิมเป็ นฟาร์ มม้า ปัจจุบนั กลายเป็ นสวนหย่อมสาหรับเดินเล่น ตั้งอยูใ่ จกลางหมู่บา้ นนางามาจิ
จากนั้นนาท่านสู่ “ย่านโครินโบ” เป็ นย่านเมืองที่มีชื่อเสี ยงของภูมิภาคโฮคุริกุ และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
ประกอบด้วยร้านค้า แฟชัน่ และตึกอาคารที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานแต่ยงั คงได้รับความนิ ยมจากวัยรุ่ นและร้านขาย
ของ แบรนด์เนมที่มีชื่อเสี ยง
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA KANAZAWA CHUO HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่ า - ทาคายาม่ าจินยะ (ด้ านนอก) + ย่านซันมาชิซูจิ - คามิโคจิ ปราสาทมัตสึ โมโต้ (ด้ านนอก) - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ” นาท่านชมสถานที่พิเศษสุ ด ซึ่ งแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ ง
แปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้ นแห่ งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย นาท่านสู่ “เมืองทาคายาม่ า” เพื่อชม “ทาคา
ยาม่ าจินยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทั้งที่ทางาน และที่อยูอ่ าศัย
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ
หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซันมาชิ ซูจิ” ซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ

มนต์เสน่ห์ เมืองเก่าแก่ แต่เอโดะ

ลิตเติ้ลเกียวโต คือฉายา ว่ากันไว้

ใครได้เยือน ต่างว่าเหมือน หลุดเข้าไป

ตกอยูใ่ น ยุคโบราณ แต่นานมา

ตรอกซอกซอย ล้วนเรี ยงราย บ้านไม้เก่า เชิญให้เรา เลือกขนม ชมสิ นค้า
คลอเสี ยงน้ า ริ มทางเดิน เพลินอุรา
สวยหนักหนา แม่น้ าใส สะพานแดง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ “คามิโคจิ” นับได้วา่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่มีชื่อเสี ยงอย่างยิง่ ด้วยทัศนี ยภาพงดงามที่ธรรมชาติ
ได้สรรสร้างขึ้น และได้รับการขนานนามว่าเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศ ซึ่ ง ณ ที่แห่งนี้ในสมัยก่อนยังไม่เป็ นที่
รู ้จกั กันอย่างแพร่ หลายนัก กระทัง่ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารี ชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้
ค้นพบสถานที่แห่งนี้และได้เขียนแนะนาเมืองคามิโคจิในหนังสื อของเขา จนกระทัง่ ปั จจุบนั จึงกลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโคจิที่
ทอดข้ามแม่น้ าอะซึ สะ เป็ นสะพานแขวนที่ทาจากไม้ หากยืนบนสะพานจะสามารถมองเห็นเทือกเขายะเกะตะ
เกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ ชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้ ” (ชมด้านนอก)
สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงาม
ที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้
จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสี ดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาท
อีกาดา
 พักที่ HOTEL AMBIENT AZUMINO 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

ไร่ วาซาบิ - นา้ พุร้อนคุซาสึ - สวนโอนิโอชิดาชิ - ปริ้นซ์ ช้ อปปิ้ ง พลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย พร้อมเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและ
การนามาทาเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้ อขนมและของที่ระลึกที่ทามาจากวาซาบิสดๆ หรื อจะเลือกชิม
“ไอศกรี มรสวาซาบิ” รสชาติด้ งั เดิมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงาม
ของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย

วาซาบิ ชื่อนี้ ที่รู้จกั

น้อยคนนัก จะรู ้วา่ มาจากไหน

ต้นหรื อหัว ไม่เคยเห็น เป็ นเช่นไร
เป็ นฟาร์ มใหญ่ กว่าใคร ในญี่ปุ่น
มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ สรรสร้างมา
ของที่นี่ เขาว่าดี กว่าที่ไหน
เสริ มเทคนิค การปลูกด้วย ช่วยบารุ ง
นอกจากนี้ ยังมีววิ ทิวทัศน์สวย
อีกภูเขา เหล่าต้นไม้ ไร่ ที่ทา

เดี๋ยวพาไป ให้สัมผัส ชัดกับตา
เปิ ดให้คุณ เที่ยวชมได้ ไร้ปัญหา
เพิ่มคุณค่า วาซาบิ ที่ปลูกเอง
เป็ นเพราะได้ น้ าดีมาก จากเขาสู ง
ด้วยหมายมุ่ง ให้เลิศรส สดทุกคา
ประกอบด้วย แม่น้ าใส ไหลเย็นฉ่ า
กังหันน้ า คือภาพจา นาชื่อเอย

จากนั้นเดินทางสู่ “นา้ พุร้อนคุซาสึ ” เป็ นแหล่งที่มีน้ าพุร้อนไหลมาจากธรรมชาติและยิง่ ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใจกลางเมืองเป็ นกามะถัน และน้ ามีความเป็ นกรดสู ง ถูกจัดอันดับให้เป็ นเมืองตาก
อากาศที่มีน้ าพุร้อนที่คุณภาพดีและปริ มาณน้ ามากที่สุด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “สวนโอนิโอชิดาชิ ” ซึ่งมีภูมิทศั น์ที่เป็ นเอกลักษณ์พิเศษที่เกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1783
ตั้งอยูช่ ายแดนฝั่งจังหวัดกุนมะ นอกจากจะได้ชมหิ นภูเขาไฟรู ปร่ างประหลาดแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวของ
เมืองใกล้เคียงและภูเขาไฟอะซามะวันฟ้าโปร่ งอีกด้วย และใจกลางสวนมีวดั ทางพุทธศาสนาสาหรับสักการะ
เทพแห่งความเมตตา ห่างออกจากสวนสาธารณะไปเล็กน้อยเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะซามะที่
นักท่องเที่ยวจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ของภูเขาไฟ สิ่ งมีชีวติ ทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นภูมิประเทศภูเขา
ไฟ ผ่านการนาเสนอวีดีโอขนาดใหญ่พร้อมเครื่ องจาลอง จากนั้นนาทุกท่านช้อปปิ้ ง “ปริ้นซ์ ช้ อปปิ้ ง พลาซ่ า”
แหล่งช้อปปิ้ งเอ้าท์เล็ตแห่งใหม่ล่าสุ ดของเมืองคารุ อิซาว่า ที่นี่จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั อุปกรณ์กีฬา และสิ นค้า
ทันสมัยอื่นๆ นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารให้นงั่ พักรับประทานอาหารอีกด้วย

 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

สวนฮิซุจิยามะ(ชมทุ่งพิงค์ มอส) หรื อ สวนดอกไม้ อาชิคางะ(ดอกวิสทีเรีย) - เมืองคาวาโกเอะ โตเกียว - ย่ านชินจูกุ - อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม “ทุ่งพิงค์ มอส” ณ สวนฮิซุจิยามะ เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของจังหวัดไซตามะ
ที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องทุ่งพิงค์มอสในช่วงต้นเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมและจะบานสะพรั่งกว่า 4 แสนต้น จาก
หลายสายพันธ์จดั วางเรี ยงกันอย่างสวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็ นเนินแห่งทุ่งพิงค์มอส บนเนื้ อที่บริ เวณเนินเขา
ประมาณ 11 ไร่ ให้ทุกท่านถ่ายรู ปเก็บภาพความสวยงามได้ตามอัธยาศัย (พีเรี ยด 15-21 / 22-28 เมษายน 2560)
หรือชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้ อาชิคางะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ทาให้ท่านสามารถ
เพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ และที่นี่ยงั ได้รับเลือกจากCNNเป็ น10 แหล่งท่องเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียว
ในญี่ปุ่นอีกด้วย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรู ปเก็บความสวยงามของอุโมงค์วสิ ทีเรี ยได้ตามอัธยาศัย (พีเรี ยด 30
เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซึ่ งตั้งอยูใ่ นจังหวัดไซตามะ เป็ นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติล้ เอ
โดะ” เนื่องจากสภาพบ้านเรื อน และบรรยากาศภายในเมืองยังคงสภาพความรุ่ งเรื องของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลง
ตัว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนาท่านช้อปปิ้ ง “ย่ านชิ นจูก”ุ ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่ง
ของกรุ 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 อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ”
สิ นค้าตามอัธยาศัย

ชินจูกุ ย่านใหญ่ ใจกลางเมือง

ที่รุ่งเรื อง คึกคัก กว่าที่ไหน

คือสวรรค์ ของนักช้อป เล็กและใหญ่

ล้วนถูกใจ ทั้งห้างร้าน และการกิน

เป็ นที่ต้ งั ตึกว่าการ อาคารใหญ่
ได้มาเยือน แล้วท่าน ไม่อยากจาก

สถานี รถไฟ คนใช้มาก
เห็นมามาก หลายคณะ จะช้าเอย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และ
อาหารนานาชนิ ดในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ 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 15-21 เมษายน 2560 (วันสงกรานต์) (ชมทุ่งพิงค์มอส)
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)

57,900 บาท
55,900 บาท
53,900 บาท
8,000 บาท
-21,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

เดินทาง 22-28 เมษายน 2560 (ชมทุ่งพิงค์มอส)
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)

54,900 บาท
52,900 บาท
50,900 บาท
8,000 บาท
-18,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

เดินทาง 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560 (วันฉัตรมงคล) / (ชมดอกวิสทีเรีย)
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)

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 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ 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

