VTG ขอนําท่ านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอาทิตย์ อุทัย ด้ วยสายการบิน
ไทย สายการบินแห่ งชาติ สู่เมืองโอซาก้ า เกียวโต นาโงย่ า กิฟุ ทาคายาม่ า นากาโน่ โตเกียว
เกียวโต

นาโงย่ า
กิฟุ
นากาโน่
โตเกียว

นาริตะ

นําท่ านสู่ วัดคิโยมิสึ เป็ นมรดกโลกอันเก่ าแก่ กว่ า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ ายของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายนํา้ ศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย
ฟุชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และชมป่ าไผ่ อาราชิยาม่ า
ช้ อปปิ ้ งย่ านซาคาเอะ
ชมเมืองมรดกโลก ชิราคาว่ า และชมหมู่บ้านพืน้ เมือง ฮิดะ ฟุรุคาว่ า
ชมแจแปน แอลป์ และกําแพงหิมะ ที่หนึ่งปี เปิ ดให้ ชมเพียงครัง้ เดียว
ช็โตเกียวสกาย หรือที่เรียกว่ า The New Tokyo Tower แลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ ของกรุ งโตเกียว
สิ่งก่ อสร้ างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร ช็อปปิ ้ งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลาง
กรุ งโตเกียว ย่ านชินจุกุ และชมวิวของมหานครโตเกียว ณ ตึก TMG
ช้ อปปิ ้ งห้ างฯ อิออน และ จัสโก้ แวะซือ้ ของฝาก ก่ อนกลับกับห้ างสรรพสินค้ าขนาดมหึมา
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และพิเศษกับร้ าน 100 yen ที่ทงั ้ ร้ านราคาเท่ านัน้ เอง

กําหนดวันเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
20.30 น.

23.15 น.

22-27 พฤษภาคม 2556

กรุ งเทพฯ – โอซาก้ า

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชันที
้ ่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ หมายเลข D มี
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเนเจอร์ ไมล์ Tourtooktee.com คอยให้ บริ หารอํานวยความสะดวกเพื่อเตรี ยมตัว
เดินทาง และผ่านขันตอนการเช็
้
คอิน
เหิรฟ้ าสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้ า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้ าฟุชิมิ อินาริ – อาราชิยาม่ า –นาโงย่ าย่ านซาคาเอะ
06.25 น.
ถึง เมืองโอซาก้ า หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําชม วัดคิโยมิสึ
หรื อ วัดนํ ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ ายของการประกวด สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั้ ่
บริ เวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีทอ่ นซุงวางเรี ยงซ้ อนกันตามแนวนอนตังจากพื
้
้นดินขึ ้นมารองรับ
ระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึง่ ไม่ใช้ ตะปู สักตัว ใช้ วิธีการเข้ าลิม่ เหมือนเรื อนไทย วัดนี ้มีอายุเก่าแก่ยงิ่
กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ ว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึเทพเจ้ าแห่งความรํ่ ารวย มัง่ คัง่
นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี ้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุ ในกรุงเกียว
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้ งดงาม พร้ อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ ้าศักดิ์สทิ ธิ์
สาม สายอันเกิดขึ ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ
สายสาม แข็งแรง จากนันเดิ
้ นตามทาง สัมผัสกับร้ านค้ าญี่ปนตกแต่
ุ่
งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื ้อ
สินค้ าพื ้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปนขนานแท้
ุ่
อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของญี่ปนุ่ เป็ นต้ นกําเนิด
กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปนุ่ ทังด้
้ วยแป้งที่เหนียว นุม่ เป็ นพิเศษ กับไส้ ถวั่ แดงขนานแท้
หรื อประยุกต์เป็ นไส้ สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปนหลากสี
ุ่
สนั ที่มาจากธรรมชาติ สําหรับคน
ที่ชอบทานกับข้ าวต้ ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้ า มะเขือยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ที่ขึ ้นชื่อไม่แพ้ จงั หวัดชิชู
โอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ ข้ อมูลจากรายการเปิ ดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.
นิติภมู ิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สดุ ในญี่ปนุ่ คือ เกอิชา สตรี ที่บริ การความรื่ นเริ ง
ของชาวอาทิตย์อทุ ยั มาแต่ช้านานจนถึงปั จจุบนั ในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึง่ แต่งกาย ด้ วยชุดกิโมโน
ประจําชาติอย่างเต็มรูปแบบซึง่ ควรค่าแก่เป็ นของฝาก ของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต
(ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก HAND
MADE ซึง่ มีหลากสี หลายสไตล์ ทังร้้ าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้ าและกระดาษญี่ปนุ่ ที่นิยมนํามาห่อ

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

ของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็ นศิลปะพิเศษ ซึง่ มีเฉพาะในญี่ปนเท่
ุ่ านัน้ ที่ปราณีต บรรจง เป็ น
พิเศษ, เครื่ องเซรามิค ญี่ปนุ่ ทังกานํ
้ ้าชา ถ้ วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูจิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้ าที่เป็ นที่นบั ถือยิ่งของ
ประชาชนทีม่ าสักการะขอพร ให้ มีความเป็ นอยูอ่ ดุ มสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่าน
สักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ ้งจอกทีช่ าวญี่ปนชื
ุ่ ่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนําข่าวสารจากสรวง
สวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ ตื่นตากับรูปปั น้ ของเทพจิ ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย แล้ วนําท่าน
ชม ศาลโทริ อิ ซุ้มประตูสแี ดงทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ ของศาลเจ้ า ที่มมี ากกว่าร้ อยต้ นทอดตัวยาวตามเส้ นทาง
ของไหล่เขาลดหลัน่ กันบนเส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์ เรื่ อง MEMORIES
OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่ องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเองสมความ
ปรารถนา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม อาราชิยาม่ า สถานที่โรแมนติกที่แม้ แต่ชาวญี่ปนยั
ุ่ งมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชม
กับความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้ มาชื่นชมความสวยงามของดอกซากุรเที่ได้
รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึง่ ในสถานที่แนะนําสําหรับชมซากุระในเมืองเกียวโต นําท่านเดินทางข้ าม
สะพานโทเคะทสึ มีความยาว200เมตร ซึง่ ชื่อของสะพานนี ้มีความหมายว่าสะพานทีม่ องเห็นดวง
จันทร์ อยูข่ ้ างหน้ า เบื ้องล่างของสะพานคือแม่นํ ้าโออิที่ไหลมาจากตานํ ้าในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยงั คง
ความใสสะอาดมาตังแต่
้ อดีต ชาวญี่ปนส่
ุ่ วนใหญ่ทมี่ า ณ ที่แห่งนี ้จึงเลือกทีจ่ ะใช้ บริ การเรื อพายโดยมี
คนคัดท้ ายชื่นชมความสวยงามโดยรอบข้ างเมือ่ ข้ ามสะพาน นําทุกท่านเดินทางชมป่ าไผ่ ไผ่ที่ขึ ้นอยู่
สองข้ าง เมื่อข้ ามสะพานนําทุกท่านเดินทางชมป่ าพันปี มาแล้ ว เพือ่ ใช้ ในการประดับสวนและชื่นชมวาม
สวยงามและใช้ ในการบําบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขียวขจี ระยะทางไม่กี่ร้อย
เมตรที่เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้ าโนมิยะหรื อฝั่ งทิศเหนือของวัดเทนริ วจิจนถึงโอโจซังโซหรื อหมูบ่ ้ านเชิง
เขาติดแม่นํ ้า นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ าเล็กๆ จําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่อื่นๆ ได้ เวลาอันสมควรนําท่าน
เดินทางสู่ เมือง นาโงย่ า สูย่ า่ นซาคาเอะ
ย่ านช้ อปปิ ้ งชื่อดังของนาโงย่ า ให้ ท่านเพลิดเพลินช้ อปปิ ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม นาโงย่ า คาสเซิล พลาซ่ า หรือ เทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

นาโงย่ า – เมืองมรดกโลก ชิราคาว่ า – ฮิดะ ฟุรุคาว่ า - ทาคายาม่ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชิราคาวา หมู่บ้านโบราณมรดกโลก หนึง่ ในหมูบ่ ้ านเก่าแก่ของประเทศ

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

ญี่ปนุ่ ที่ได้ รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ยงั คงความสวยงานจวบจน
ทุกวันนี ้ ท่านจะได้ พบกับหมูบ่ ้ านโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึง่ หาชมได้ ยากในปั จจุบนั คําว่า กัสโซ่ แปลว่า
พนมมือ ซึง่ เป็ นสไตล์การก่อสร้ างแบบดังเดิ
้ มของญี่ปนโดยที
ุ่
่โครงสร้ างของบ้ านและหลังคาที่สร้ างขึ ้น
จะคล้ ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้ า โครงสร้ างของบ้ านถูกสร้ างขึ ้นโดยที่ไม่ได้ ใช้ ตะปูแม้ แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมิปัญญา
ของชาวญี่ปนที
ุ่ ่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไว้ อย่างยิ่ง ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของ
หมูบ่ ้ านที่รายล้ อมไปด้ วย หุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดังเดิ
้ มอันเงียบสงบทีจ่ ะทําให้ ทา่ นประทับใจ
มิร้ ูลมื
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า เมืองที่ได้ ช่ อื ว่ า ลิตเติล้ เกียวโต นําท่านเยี่ยมชม หมู่บ้าน
พืน้ เมืองฮิดะ บ้ านเก่าแก่ตงแต่
ั ้ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 กว่า 30 หลัง ที่สะท้ อนให้ เห็นภาพวิถีชีวติ ของชาว
พื ้นเมืองทาคายาม่า และพื ้นทีใ่ กล้ เคียงเมื่อหลายร้ อยปี ก่อนได้ เป็ นอย่างดี
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม HIDA PLAZA TAKAYAMA หรือ เทียบเท่ า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํา้ แร่ ธรรมชาติ เชื่อว่ าถ้ าได้ แช่ นํา้ แร่ แล้ ว จะทําให้ ผิวพรรณ
สวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้

วันที่ส่ ขี องการเดินทาง
เช้ า

ทาคายาม่ า – แจแปน แอลป์ - นากาโน่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่ า ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ จะเปิ ด
ให้ ขึ ้นชมปี ละครัง้ นําท่านชมความอลังการของ กําแพงหิมะ ขนาดมหึมา SNOW WALL ที่มีความ
สูงกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดินทางนําท่านขึ ้นกระเช้ ารางไฟฟ้ าสู่ สถานีบิโจดัยระ ระยะทางประมาณ
1.3 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 7 นาที จากนัน้ นัง่ รถบัสสู่ สถานีมโู รโดะ ระยะทางประมาณ 23
กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี ้เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่
ล้ อมรอบไปด้ วย ยอดเขาหลายลูก รวมทังยอดเขาทาเทะยาม่
้
าที่สวยงาม ด้ วยความสูง 3,015 เมตร สูง
เป็ นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ จากนัน้ นําท่านนัง่ รถที่ขบั เคลือ่ นด้ วยไฟฟ้ าซึง่ วิ่งลอดอุโมงค์ที่มคี วามยาว
3.6 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อนเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอดเขาทะเทะยาม่าอีกฟาก
หนึง่ ของภูเขาเดินทางสูย่ อดเขาให้ ทา่ นเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ อนั สวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปนุ่ หลังจากนันเดิ
้ นทางต่อด้ วยกระเช้ าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสา
กลางรองรับสร้ างความท้ าทายให้ ผ้ ทู ี่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ ตื่นเต้ นเร้ าใจลงสู่ สถานีคโุ รเบะไดระ

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนแจแปน แอลป์
นําท่านนั่งกระเช้ ารางไฟฟ้าลอดอุโมงค์ ส่ ู เขื่อนคุโรเบะ ซึง่ เป็ นเขื่อนกันนํ
้ ้าขนาดใหญ่ที่สดุ ของ
ประเทศญี่ปนุ่ ที่แห่งนี ้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขานับร้ อยลูก ชมทัศนียภาพอัน
มหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี ้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้ างถึง 492 เมตร ใช้ เวลาในการก่อสร้ าง
ตังแต่
้ เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้ เวลาในการสร้ าง 4 ปี นําท่าน เดินเท้ า
ข้ ามสันเขื่อนเป็ นระยะทางถึง 800 เมตร จากนันต่
้ อด้ วยการนัง่ รถที่ขบั เคลือ่ นด้ วยพลังงานไฟฟ้ าไม่
ก่อให้ เกิดมลภาวะที่เป็ นพิษ ลอดอุโมงค์เข้ าสู่ สถานีโอกิซาว่า
จากนัน้ นําท่ านเดินทางสู่เมือง นากาโน่ เพื่อเข้ าพัก ณ โรงแรม KOKUSAI 21 หรือ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้ า
เที่ยง
บ่ าย

นากาโน่ – โตเกียว – โตเกียว สกายทรี - ช้ อปปิ ้ งที่ชนิ จูกุ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ผ่านชมวิวทิวทัศน์สองข้ างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านผ่านชมและบันทึกภาพ โตเกียวสกายทรี หรื อที่เรี ยกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์ ค
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้ างที่สงู ที่สดุ ในประเทศญี่ปนโดยมี
ุ่
ความสูง 634 เมตร แต่สงู เป็ น
อันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึง่ มีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรี สร้ างขึ ้นเพื่อ
เป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล ซึง่ แต่เดิมใช้ โตเกียวทาวเวอร์ ที่สงู 333 เมตร แต่
ในปั จจุบนั มีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลืน่ โทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ ครอบคลุม เพราะที่ญี่ปนมี
ุ่ ตกึ
สูงเป็ นจํานวนมาก ทําให้ การส่งสัญญาณไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้ างโตเกียวสกายทรี มารองรับแทน
นอกจากประโยชน์ในการใช้ สง่ สัญญาณแล้ ว โตเกียวสกายทรียงั กลายเป็ นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของโตเกียวด้ วย ซึง่ ที่หอคอยแห่งใหม่นี ้มีจดุ ชุมวิวสําหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง
คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสงิ่ อํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้ องส่ง
สัญญาณกระจายเสียง ร้ านค้ า ร้ านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวโครงสร้ างของหอคอยก็มีความ
น่าสนใจไม่แพ้ กนั โดยผังการก่อสร้ างในชันล่
้ างสุดจะเป็ นรูปทรงสามเหลีย่ ม จากนันได้
้ มีการปรับผังให้
เป็ นรูปทรงมนขึ ้นเรื่ อยๆ ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลีย่ มเป็ นทรงกลมที่ระดับความสูง 320
เมตร นับได้ วา่ เป็ นรู ปทรงอาคารที่แปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่งหนึง่ ของโลก และเนื่องจาก
ประเทศญี่ปนถื
ุ่ อได้ วา่ มีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก การออกแบบของโตเกียว
สกายทรี ได้ ใช้ ระบบต้ านทานแผ่นดินไหวแบบดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่ โดยหอถูกสร้ างขึ ้นด้ วยโครงกระดูกเหล็ก

คํ่า

ที่มีกรอบเหล็กขึงตัวอาคารไว้ และในแต่ละชันจะมี
้ เสากลางที่แกน ซึง่ เทคนิคนี ้จะทําให้ โครงสร้ างในแต่
ละชันมี
้ ความเป็ นอิสระในการต้ านแผ่นดินไหว นอกจากนี ้ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นใน
โตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสัน่ สะเทือน เป็ นต้ น จากนัน้ นําท่าน ช้ อปปิ ้ งย่ านชินจูกุ
อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าตามใจชอบ เช่น สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูป นาฬิกา เสื ้อผ้ า
กระเป๋ ารองเท้ า สินค้ าแบรนด์เนม เครื่ องสําอางค์ และร้ านร้ อยเยน ฯลฯ
อิสระ อาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม ซันซายน์ ซิติ ้ ปริน้ ซ์ หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

โตเกียว –ชมวิวมหานครโตเกียว ณ ตึก TMG - นาริตะ – ห้ างจัสโก้ อิออน - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูต่ ึก TMG ชัน้ ที่ 53 เพื่อนําท่ านชมวิวมหานครโตเกียว จากนัน้ นําท่ านเดินทาง
สู่นาริตะ
ให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของนาริ ตะ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซื ้อของฝาก ก่อนกลับ
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้ าน 100 YEN ที่สนิ ค้ าทังร้้ านราคา 100 เยน เท่านันเอง
้
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างเต็มอิม่
นําท่านสู่ สนามบิน นาริ ตะ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสูก่ รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
14.30 น
17.15 น.
22.15 น.

กําหนดวันเดินทาง 22-27 พฤษภาคม 2556

อัตราค่ าบริการ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่ รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่

49,500.-

30,500.-

เด็กมีเตียง พักกับผู้ใหญ่

44,500.-

27,500.-

เด็กไม่ มีเตียง พักกับผู้ใหญ่

37,300.-

22,900.-

ห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

7,900.-

7,900.-

การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 25 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท ภายใน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
ทังหมด
้
ค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ( สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าใช้ จา่ ยของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

7. ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 และท่านต้ องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสาย
การบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้ งเข้ า แจ้ งออก สําหรับท่านที่ถือต่าง
ด้ าว
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่านํ ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน :กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 20,000 บาท และชําระส่ วนที่เหลือก่ อนการเดินทาง 21 วัน
การยกเลิก :

หมายเหตุ :

กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
ทังหมด
้
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้ องชําระค่ามัดจําที่ 5,000.- บาท หรื อ อาจมีคา่ ใช้ จา่ ย
เพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปนเรี
ุ่ ยกเก็บ อาทิ ค่าโรงแรม เป็ นต้ นฯ
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้
1. ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ ทางบริ ษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ า
ประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไป
ในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติตา่ งๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมด
้
หรื อ บางส่วน นอกจากนี ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง
ราคาได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริ ษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ตอ่ เมื่อ
ทางสายการบิน และ โรงแรมที่พกั ได้ ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ วเท่านัน้

เอกสารใช้ ย่นื ประกอบการทําวีซ่าประเทศญี่ปนุ่
(กรุ ณาถอดปกเล่ มพาสปอรต์ ก่ อนส่ งเอกสาร)ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีสูญหาย
( ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน )
1. หนังสือเดินทาง อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเริ่ มเดินทาง

2. รูปถ่ ายสี ขนาด 2 นิ ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้ าตรง ห้ ามสวมแว่นตา หรื อหมวก และที่คาดผม แต่ง
กายสุภาพ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สูจิบตั ร หรื อ ใบเปลีย่ นชื่อ หรื อ ชื่อสกุล ถ้ ามี
4. สําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มชี ื่อผู้เดินทาง และ เลขที่บ้าน
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ) ทุกหน้ าทุกแผ่น
6. กรณีลกู จ้ าง หนังสือรับรองการทํางาน ระบุวนั ที่เริ่ มทํางาน ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ
7. กรณีเจ้ าของบริษัท หนังสือรับรองบริ ษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทาง
8. นักเรี ยน 16 ปี ขึ ้นไป ต้ องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษนักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี สมุดรายงาน
ผลการเรี ยน หรื อ บัตรประจําตัวนักเรี ยน
9. ทะเบียนสมรส / มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
10. บิดาหรื อ มารดา ออกค่าใช้ จา่ ยให้ แต่ไม่เดินทางไปกับบุตรด้ วย * เอกสารบิดาหรื อ มารดา *
หนังสือยินยอมให้ เดินทางฟอร์ มจากสถานทูต ถ้ าคนเดินทางอายุตํ่ากว่า 16 ปี / หนังสือออกค่าใช้ จ่าย / หลักฐาน
การทํางาน / สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก / ทะเบียนสมรส
11. ญาติออกค่าใช้ จ่ายให้ * เอกสารคนที่ออกค่าใช้ จ่าย *
หนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทํางาน / สําเนาทะเบียนบ้ านทุกหน้ า /
สําเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่าย
12. บุคคลอื่นออกค่าใช้ จา่ ยให้ * เอกสารของคนที่ออกค่าใช้ จ่าย *
หนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทํางาน / สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตร
ประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้
13. กรณีเป็ นแม่บ้านสามารถใช้ การงาน บัญชีเงินฝากของสามีแทนได้
14. ข้ าราชการ ต้ องใช้ ใบรับรองการงาน ระบุตําแหน่งและเงินเดือนจากต้ นสังกัด พร้ อมสําเนาบัตรข้ าราชการ
15. ยื่นวีซา่ เดี่ยวจะต้ องนําเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้ อมสําเนา
16. ระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ที าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามใช้ เพื่อในการขอ
ยื่นวีซ่า
REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กับกงสุลญี่ปนุ่
*** กรณีย่นื วีซ่ากรุ๊ ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกันตามกําหนด และใช้ ต๋ วั กรุ๊ ป
เท่ านัน้
REMARK
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กับกงสุลญี่ปนุ่

*** กรณีย่นื วีซ่ากรุ๊ ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกันตามกําหนด รวมถึงท่ านที่ย่นื วีซ่า
เดี่ยวด้ วยตนเองแต่ ได้ มกี ารอ้ างอิงถึงญาติซ่ งึ ทําการยื่นวีซ่าในกรุ๊ ป เมื่อเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณ
ภูมิแล้ วทุกท่ าน กรุ ณานําพาสปอร์ ตให้ หวั หน้ าทัวร์ เพื่อรายงานต่ อสถานฑูตญี่ปุ่น

