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JAPAN GOLDEN ROUTE
6D3N BY TG

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองนำรำ เกียวโต ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ
โยโกฮำม่ำ โตเกียว
นารา
เกียวโต

นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้ าศักดิสิ์ ทธิ ์ 3 สาย,
ชมความงามของสะพานชมจันทร์และป่ าไผ่เขียวขจีทอ่ี ำรำชิ ยำม่ำ
ชิ สึโอกะ
ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลชื่อดัง, เดินข้ามสะพาน
แขวนคนข้ามทีย่ าวทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ทีม่ ิ ชิม่ำ สกำยวอล์ค
ยำมำนำชิ ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ, ชม
ทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น,
เยีย่ มเยือนหมูบ่ า้ นน้ าใสโอชิ โนะฮัคไค ทีต่ ดิ อันดับ1ใน100 เรื่องความใส
สะอาดของน้ า
โกเทมบะ ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ าที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
โยโกฮำม่ำ ลิม้ ลองราเม็งแสนอร่อยที่ พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง
โตเกียว
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอำซำกุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่
ย่ำนชิ นจูก,ุ ชมความงดงามของต้นแปะก๊วยในช่วงใบไม้เปลีย่ นสีท่สี วนเมจิ จิง
กูไกเอ็น

JAPAN GOLDEN ROUTE 6DAYS 3NIGHTS BY TG 5-10 DECEMBER 2018-REVISEDปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |2

กาหนดการเดินทางวันที่ 5-10 ธันวาคม 2561
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C
สายการบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดย
สายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

23.15 น.

วันที่สอง

สนามบิ นคันไซ >> นารา >> วัดโทไดจิ >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >>
อาราชิ ยาม่า >> นาโกย่า

06.25 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าแก่
แห่งแรกของญี่ป่ ุน เพื่อเข้าสักการะ “หลวงพ่อโต” แห่งวัดโทไดจิ พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์
องค์ใหญ่ทถ่ี ูกสร้างขึน้ ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก
452 ตัน ซึง่ อาคารไม้อนั เป็ นทีป่ ระดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงใน กิน
เนสบุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่
สาคัญทีส่ ุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและ
ร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องเกี ยวโต เพื่อนาท่ านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส ที่ติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่
ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดิน
ขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซง่ึ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือนไทย
วัดนี้มอี ายุเก่ าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์
ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์สาม

เที่ยง
บ่าย

JAPAN GOLDEN ROUTE 6DAYS 3NIGHTS BY TG 5-10 DECEMBER 2018-REVISEDปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |3

สายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้า
ญี่ป่ ุนตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้
อาทิ ขนมโมจิ ที่ขน้ึ ชื่อทีส่ ุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิดกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของ
ญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงขนานแท้
ั่
หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอ
เบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ป่ นุ สาหรับคนทีช่ อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง
หัว ไชเท้ า มะเขือ ยาว ฯลฯ, ชาเกี ย วโต ที่ ข้ึน ชื่อ ไม่ แ พ้ จังหวัด ชิ ซู โอกะ ที่ ช่ ว ยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผ ิวพรรณเปล่ งปลัง,่ เครื่องเซรามิคญี่ป่ ุน ทัง้ กาน้ าชา ถ้วย ชาม
ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อาราชิ ยาม่ า
สถานที่โรแมนติค ที่ช าวญี่ป่ ุ นมัก จะไปเที่ย วพัก ผ่ อ นในวัน หยุด เพื่อ ชื่น ชมกับ ความ
สวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล นาท่านชม สะพานโทเก็ทสึ มีความยาว 200 เมตร
ซึ่งชื่อของสะพานนี้มคี วามหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ขา้ งหน้ า เบื้องล่าง
ของสะพานคือแม่น้ าโออิท่ไี หลมาจากตาน้ าในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยงั คงความใสสะอาด
มาตัง้ แต่อดีต ชาวญี่ป่ ุนส่วนใหญ่ท่มี าท่องเที่ยวที่แห่งนี้ จึงเลือกที่จะใช้บริการเรือพาย
โดยมีคนคัดท้ายเพื่อชื่นชมความสวยงามโดยรอบ และนาทุกท่านเดินชมป่ าไผ่ ไผ่ ท่ี
ขึ้นอยู่สองข้างทาง เป็ นไผ่ท่ีใช้ในการประดับสวนและใช้ในการบาบัดจิต ใจมาแต่ค รัง้
โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขียวขจีของป่ าไผ่อนั สวยงาม นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้า
เล็กๆ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากไผ่อกี มากมาย ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่เมืองนา
โกย่า

คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

วันที่สาม

นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> สะพานแขวนมิ ชิม่าสกายวอล์ค >>
โกเทมบะ เอาท์เล็ท >> ทะเลสาบยามานากะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดิน ทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ป ลาไหลที่ใหญ่ ท่สี ุ ด ใน
ภูมภิ าคจูบุ และยังเป็ นจุดแวะพัก รถทีใ่ หญ่ท่สี ุดสาหรับนักท่องเที่ยว ภายในบริเวณนัน้
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คา่

จะมีรา้ นค้ามากมายทีข่ ายสินค้าที่มสี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ ลองพายปลา
ไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม มิ ชิม่า สกายวอล์ค สะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ป่ ุน ตัว
สะพานมีความยาวกว่า 400 เมตร ทอดข้ามหุบเขา โดยมีความสูงกว่าระดับพืน้ ดิน 70.6
เมตร ในวันทีอ่ ากาศดี ท่านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจ ิ เมืองฮาโกเน่ คาบสมุทรอิสุและ
อ่ าวสุ รุก ะแบบพานอราม่าได้จากสะพานแห่ งนี้ จากนั น้ น าท่ านออกเดิน ทางสู่ โก
เท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ทีร่ วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริมทาง
ด่วนสายTomei ทีเ่ ชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว
ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะ
เป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent
Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสิน ค้าอื่น ๆ อย่างรองเท้า
กระเป๋ า เสื้อ ผ้าเด็ก ซึ่งราคาสินค้าราคาค่อ นข้างถู กกว่าที่อ่ืนๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า
400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญีป่ ่ นุ โดยเฉพาะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว บริ เวณทะเลสาบยามานากะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ่ ม อร่ อ ยกับ มื้ อ พิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ ข าปู ให้ ท่ านได้ ลิ้ ม ลองรสชาติ ปูพ ร้อ มน้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
***จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่
น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น***

วันที่สี่

ทะเลสาบยามานากะ >> ภูเขาไฟฟูจิ >> บ่อน้าศักดิ์ สิทธิ์ โอชิ โนะ ฮัคไค >>
ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น >> โยโกฮาม่า >> พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง >> โตเกียว

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีร่ ะดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า

ทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ นุ จาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่บ่อน้ า
ศักดิ ์สิทธิ ์ โอชิ โนะ ฮัคไค บ่อน้าทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจ ิ ทีใ่ ช้เวลา
อันยาวนานในการไหลลงมาสู่พน้ื ดินและแทรกซึมไปยังบ่อน้าแต่ละบ่อ ดังนัน้ น้ าทีอ่ ยูใ่ น
บ่อจะเป็ นน้ าทีใ่ สสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985 สถานทีแ่ ห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1
ใน 100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุดของญีป่ ่ นุ อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาด
ใหญ่สแี ดงห้าชัน้ ตัง้ อยู่บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ น
ระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดียแ์ ห่งนี้ถูกสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ว่ มกับเจดีย์
ห้าชัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองทีม่ บี ทบาทอย่างมากในช่วงการ
เปิ ดประเทศค้ า ขายกับ ชาวตะวัน ตกของญี่ ป่ ุ นในช่ ว งปี ค.ศ. 1859 จากหมู่ บ้ า น
ชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็ นเมืองท่าพาณิชย์ทส่ี าคัญมากเมืองหนึ่งของญี่ป่ นุ นาท่าน
รับประทานอาหารเย็นที่พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานทีร่ วบรวมร้านราเม็งชัน้ ยอดมาไว้ในที่
เดียวกัน ท่านสามารถเลือกทานราเม็งทีท่ ่านชื่นชอบได้ ไม่ว่าจะเป็ น มิโสะราเม็ง ชิโอะ
ราเม็ง ทงคตสึราเม็ง และเลือกเพิม่ เส้นหรือท้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย หลังมื้ออาหารให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปภายในพิพธิ ภัณฑ์ ซึ่งตกแต่ งภายในอาคารด้วยการ
จาลองบ้านเมืองในยุคหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง มีรา้ นขายขนมญี่ป่ นุ โบราณ รวมไปถึง
ร้านขายของฝากทีร่ ะลึกทีข่ ายตัง้ แต่ราเม็งอบแห้งไปจนถึงอุปกรณ์ ในการทาเส้นและน้ า
ซุปราเม็ง
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัยภายในพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง
นาท่านเดิ นทางสู่มหานครโตเกียว
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
โตเกียว >> สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น >> วัดอาซากุสะ >> ช้อปปิ้ งย่านชิ นจูก ุ >>
อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นฮาเนดะ
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เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ สวนเมจิ จิงกูไกเอ็น ที่รมิ ถนนสองข้างทางกว่า 300 เมตร เรียงรายเต็ม
ไปด้วยต้นแปะก๊วย ทีพ่ ร้อมใจกันเปลีย่ นสีใบเป็ นสีเหลืองสว่างสดใส โดยภายในบริเวณนัน้
มีรา้ นค้ามากมายมาออกร้าน รวมถึงชมการแสดงสดทีเ่ หล่าศิลปิ นเปิ ดหมวกมาทาการแสดง
รวมถึงศิลปิ นวาดรูปหลายท่านที่มานัง่ ถ่ายทอดบรรยากาศลงสู่ผนื ผ้าใบ ทาให้บรรยากาศ
ภายในสวนอบอวลไปด้วยความสนุ กสนาน เหมาะกับการพักผ่อน จากนัน้ เดินทางสู่ วัดอา
ซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอา
ซากุสะเนื่องจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอน
ประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวน
อยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้ม ี
ชื่อว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่
เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ
โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซือ้ หา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุด
ถนนเป็ นซุ้ มประตู ท่ีม ีโคมสีแดงแขวนอยู่ อีกซุ้ มหนึ่ ง คือ ประตู โฮโซ หรือประตู แห่ ง
ขุมทรัพย์ พอเดินผ่ านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มี
ผู้คนยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ด้วย
การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควัน
กายานไปที่อวัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือที่เรียกว่า
The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่ง
เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของ
โลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อ
เป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจติ อล
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ย่ านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อป
ปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นแบ
รนด์เนมชัน้ นา สินค้าน าสมัย ขนมญี่ป่ ุนทัง้ แบบเก่ าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลาก
สไตล์ อิสระให้ท่ านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่ น สินค้าอิเล็คทรอนิ กส์ เสื้อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯจากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ห้างอิ ออน มอลล์ ซือ้ ของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN
ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
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วันที่หก

สนามบิ นฮาเนดะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น.
05.25 น.

ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************************
กาหนดการเดิ นทางวันที่ 5-10 ธันวาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

47,500.-

22,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

42,900.-

20,600.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,800.-

17,200.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือ ง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครือ่ งได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึง่ เดียว **
7. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และท่านต้องชาระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว

JAPAN GOLDEN ROUTE 6DAYS 3NIGHTS BY TG 5-10 DECEMBER 2018-REVISEDปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |9

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุ ญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
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4.
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ น ส าคัญ ที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ การห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจ าหรือ ค่ าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมือ่ ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุ ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่ น ค่ าโรงแรม ค่ ารถรับ ส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ ท่านได้ทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ างๆ ที่ ท างบริ ษั ท ได้ ระบุ ไ ว้ ในโปรแกรมทัวร์ทุ ก
ประการ
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