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** รื นรมย์ชมทิวทัศน์ดว้ ยการนัง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็ นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี
** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมัตสึ โมโต้ และ ปราสาททาคาโตะ
** ชมหมู่บา้ นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาทีอุดมสมบูรณ์
** ให้ท่านอิมไม่อนั “สตอเบอรีสดๆในสวน”
** เปลียนอิริยาบถ “นังกระเช้ าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาํ เชือว่าเสริ มอายุอีก ปี
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นําแร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิมไม่อนั
** บริ การท่านด้วยนําดืมทีญีปุ่ นท่านละ ขวด/วัน

กําหนดการเดินทาง

- / - เมษายน

(วันสงกรานต์)

(หากท่านมีจองตัวภายในประเทศหรื อระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทียวบินกับเจ้ าหน้ าที ก่อนจองตัวค่ ะ)

วันแรก
. น.
23.30 น.

วันทีสอง
07.00 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชัน ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ นเครื อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง / เวลาท้องถินจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)

เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองอาราชิ ยาม่ า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่ าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่ านชิ นไซบาชิ

เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญีปุ่ น เพือชม “วัดโทไดจิ” สร้างขึนในปี 743 เพือแสดง
บุญญาธิ การของพระจักรพรรดิญีปุ่น ผ่านซุ ้มประตู “นันไดมง” ทีใช้เสารองรับถึง 18 ต้น ด้านล่างมี “ทวารบาล”
ทีแกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม “วิหารไม้ทีใหญ่ทีสุดในโลก” ภายในเป็ นทีประดิษฐานของ “พระ
ไวโรจนะ” ทีมีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปั จจุบนั ถูกสร้างขึนใหม่ในปี 1706 เนื องจาก
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ของเดิมนันถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่ งนี และ
เพลิดเพลินกับความน่ารักและการป้อนอาหารให้กบั ฝูงกวางมากมายที ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติที “สวนกวาง”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพือเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic
Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี มีมุมมองทีน่ารื นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอก
ซากุระทีบานสะพรัง (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) เรี ยบแม่นาํ เคียงข้างภูเขา ผ่าน สาย
ลม และ แสงแดดผ่าน ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก
**ในกรณีรถไฟซากาโน่ เต็ม ช่ วงเทศกาลท่ องเทียว เช่ น ใบไม้เปลียนสี, ซากุระ เป็ นต้ น อาจเปลียนไปนังรถไฟ
JR ท้ องถินแทน** จากนันนําท่านชมความสวยงาม ร่ มรื น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมืนต้นตลอดข้างทาง ณ
“สวนป่ าไผ่ (Bamboo Groves)” เป็ นเส้นทางเดินเล็กๆที ตัดผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นให้
บรรยากาศทีแปลกและหาได้ยาก ยิงถ้าช่วงไหนทีมีแสงอาทิ ตย์รอดผ่านตัวป่ าไผ่ลงมายังพืนด้านล่างก็จะยิงสวย
มาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็ นเสียงกิ งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริ เวณใกล้ๆจะเป็ นร้าน
ขายของพืนเมืองทีทํามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรื อเสื อเสื อสานจากไผ่ เป็ นร้านดังเดิม
ของคนท้องถิน ร้านขายของฝาก ของทีระลึกต่างๆ ซึงอยูร่ ะหว่างสองข้างทาง ก่อนทีเราจะนําท่านชม “สะพาน
โทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge)” หรื อนิ ยมเรี ยกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็ นเสมือนสัญลักษ์ของอารา
ชิยาม่า ถูกสร้างขึนในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื องๆ สะพานนีมีความสวยงามอย่างมากเพราะ
ด้านหลังนันเป็ นภูเขาสู งใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่นาที
ํ ทังสองฝัง เป็ นบริ เวณทีชาวญีปุ่ นชื นชอบ และเลืองลือว่า
เป็ นจุดชมวิวทีสวยทีสุดอีกแห่งในเกียวโต จากนันนําท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ งชือดังของเมืองโอซาก้า
เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ งไร้ชีดจํากัดบนถนนความยาวกว่า กิโลเมตร ซึ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยง
รายกันตลอดสองข้างทาง กับสิ นค้ามากมาย ทังเสื อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชันสวยๆ เครื องสําอาง
และสินค้า IT ทังหลาย Ipod กล้อง นาฬิ กา Mp มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที KKR HOTEL OSAKA หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีสาม

ปราสาทโอซาก้ า - ปราสาททองคินคาคุจิ - ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ ศาลเจ้ายาซากะ+
ย่านกิออง - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sat
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “ปราสาทโอซาก้ า” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึนเพือเป็ นทีอยูข่ องเจ้าเมืองในสมัย
โบราณ ตัวปราสาทมีทงหมด
ั
ชัน ตังอยูบ่ นเนิ นเขาทีได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็ นทีตังของพระราชวัง
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โบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกําแพงหิ นแกรนิตขนาดมหึ มา และคูนาขนาดใหญ่
ํ
เพือป้องกันการรุ กรานจาก
ข้าศึก นําท่านเดิ นทางสู่ “ปราสาททอง” หรื อเรี ยกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาททีสร้างขึนเพือเป็ นทีอยูข่ องโชกุน
ในสมัยโบราณ ตังตระหง่านกลางสระนํา โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญีปุ่ นโบราณทีได้รับการดูแลและอนุ รักษ์ไว้
อย่างดีเยียม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสี ทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืน
นําคล้ายกับมีปราสาทใต้นาอี
ํ กหนึ งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนมารุ ยามะ” สวนสาธารณะทีมีอายุแก่ทีสุดในเกียวโต มีการ
ปลูกต้นซากุระกว่า ต้น เรี ยงรายเต็มสวน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่ งนี คื อต้นซากุระพันธุ์
SHIDAREZAKURA หรื อ WEEPING DHERRY TREE ขนาดใหญ่ตงตระหง่
ั
านอยูใ่ จกลางสวน (ความ
สวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากนันนําท่านสู่ “ศาลเจ้ ายาซากะ” หรื อ ศาลเจ้ากิออน ศาล
เจ้าชือดังของเมืองเกียวโต ตังยูด่ า้ นหน้าสวนมารุ ยามะ ด้านหน้าของอาคารหลักนีเป็ นศาลาที มีโคมไฟหลายร้อย
อันแขวนอยู่ ในช่วงเย็นจะมีการเปิ ดประดับไฟอย่างสวยงาม และจัดศาลเจ้าแห่ งนี มีชือเสี ยงอย่างมากในเทศกาล
เฉลิมฉลองเทศกาลกิออนมัทซุริ ทีจัดในช่วงเดื อนกรกฎาคมของทุกปี และให้ท่านช้อปปิ ง ซือของทีระลึกสไตล์
ญีปุ่ นนานาชนิ ดทีย่าน “กิออง” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรื อนและสิ งก่อสร้างทีเป็ นสไตล์
โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศทีเหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นทีละลึกอย่างยิง และ ให้ท่านช้อปปิ ง ซื อ
ของทีระลึกสไตล์ญีปุ่ นนานาชนิ ดทีย่าน “กิออง” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรื อนและ
สิ งก่อสร้างทีเป็ นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ทําให้ได้บรรยากาศทีเหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที ละลึกอย่างยิง
จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพือชม เทศกาลประดับไฟ ทีนี นอกจากตอนกลางวันจะเป็ น
สวนดอกไม้แล้วยามคําคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี ยังประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆหลากหลายโซน ซึ ง
เป็ นงานจัดแสดงไฟทียิงใหญ่ติดอันดับ ของญีปุ่ น
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึนระหว่ าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี )
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที GIFU MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีสี

หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ - ชมดอกซากุระ ณ เมืองทาคายาม่ า - ทาคายาม่ าจินยะ(ด้ านนอก) +
ย่ านซันมาชิซูจิ - ไร่ วาซาบิไดโอะ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นําท่านชมสถานทีพิเศษสุ ด ซึ งแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญีปุ่ นโบราณ หมูบ่ า้ นทีได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
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เมือปี ค.ศ.
ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ งเป็ นแบบญีปุ่ นดังเดิม ชือนี ได้มาจากคําว่า กัสโช ซึ ง
แปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที หลังคาชันถึง องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือทีพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี
ความยาวประมาณ เมตร และมีความกว้าง เมตร ซึ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมูบ่ า้ นแห่ งนีตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรื อ จวนผูว้ า่ แห่ งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็ นทังที
ทํางาน และที อยูอ่ าศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า ปี ทีแล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื อสิ นค้าพืนเมือง ณ “เขตเมืองเก่ าซั นมาชิซูจิ”
ซึงเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆ ทียังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลินไอในสมัยเอโดะ
กว่า ปี ก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ ชมบรรยากาศทีเต็มไปด้ วยดอกซากุระสีชมพูอ่อน
ติดกับสะพานสี แดงเป็ นฉากทีสวยงาม (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) เหมาะแก่การ
ถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกอย่างยิง จากนันนําท่านเดินทางสู่ “ไร่ วาซาบิไดโอะ” ตืนตาตืนใจกับ “ต้นวาซาบิ ”มากมาย
พร้อมเรี ยนรู ้ถึงขันตอนการเพาะปลูกและการนํามาทําเป็ นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื อขนมและของทีระลึกที
ทํามาจากวาซาบิสดๆ หรื อจะเลือกชิ ม “ไอศกรี มรสวาซาบิ” รสชาติดงเดิ
ั มทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนีเท่านัน
อิสระให้ท่านได้บนั ทึ กภาพความงามของแปลงวาซาบิ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักที MATSUMOTO KAGETSU HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ ดาว

วันทีห้า

ปราสาทมัตสึ โมโต้ (ด้ านนอก) - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาทเก่าทาคาโตะ - ไร่ สตรอเบอรี โอชิ โนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อนั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึ โมโต้ ชม “ปราสาทมัตสึโมโต้ ” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชือว่าเป็ น
ใน ปราสาททีมีความสวยงามทีสุ ดของญีปุ่ น ทีสามารถรอดพ้นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได้
จนถึงปัจจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที ทาด้วยสี ดาํ สนิททําให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดํา บริ เวณรอบๆปราสาทมีตน้
ซากุระปลูกหลากหลายต้นบานสพรังน่าชม (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนันนําท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาทเก่ าทาคาโตะ(Takato Castle Ruins Park)” เป็ นสถานทีติดอันดับ 1
ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประญีปุ่น บริ เวณรอบๆมีตน้ ซากุระสี ชมพูสายพันธุ์โคอิกงั (Kohigan)ประมาณ
1,500 ต้น เริ มปลูกในปี 1875 และเปิ ดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็ นประจําทุกปี ใน
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เดือนเมษายนทังเดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลทีคึกคัก นอกจากนีประมาณกลางถึง
ปลายเดื อนเมษายน ช่วงดอกซากุระบานเต็มที ก็จะเปิ ดไฟทีประดับประดาไว้ตงแต่
ั 18:00-22:00 ผูเ้ ข้าชม
มากมายต่างพากันมารวมตัวกันทีนี ชมบรรยากาศทีเต็มไปด้ วยดอกซากุระ เป็ นฉากหลังทีสวยงามรอบปราสาท
(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “ไร่ สตรอเบอรี ” ให้ท่านลิมรสความอร่ อย หอมหวานกับสตรอเบอรี จากไร่ ให้ท่านอิมอร่ อย
แบบไม่อนั นอกจากนีท่านสามารถเลือกซื อผลิตภัณฑ์ทีทําจากสตรอเบอรี สดในฟาร์ ม ไม่วา่ จะเป็ น ขนมพายสต
รอเบอรี เลืองชือ, แยมสตรอเบอรี , สตรอเบอรี อบแห้ง และอืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลูกสต
รอเบอรี ของชาวญีปุ่นทีมีชือเสี ยง จากนันนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนําทีเกิดจากการละลายของหิ มะ
บนภูเขาไฟเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่ พืนดิน และซึ มไปยังบ่อนําแต่ละบ่อ ดังนันนําทีอยูใ่ นบ่ อ จะเป็ น
นําทีใสสะอาด และสดชื นมาก ในปี 1985 สถานทีแห่งนียังได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนําจาก
ธรรมชาติทีดีทีสุดของญีปุ่ นอีกด้วย
 พักที FUJINOBOU KAEN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึนชือของญีปุ่ น แบบ
ไม่อนั
พิเศษ! ณ โรงแรมทีพักแห่ งนี ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนําแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยล้า การอาบนําแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมือยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีหก

ภูเขาไฟฟูจ(ิ ชมวิว) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว นาที) - นังกระเช้ าโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ
เอ้าท์ เล็ต - ย่านชินจูกุ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” ทีเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่น และมีความสู งทีสุดในญีปุ่ น
สูงถึง , เมตร รู ปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็ นภูเขาที มีรูปทรงสวยทีสุ ดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุก
ด้าน ตัวภูเขาทํามุม องศากับพืนราบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสี ขาวโพลนทียอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทังปี คน
ญีปุ่ นมีความเชือทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกียวกับภูเขาไฟฟูจิมาตังแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขาไฟฟูจิจดั ว่า
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึนอยู่กบั สภาพท้องฟ้าอากาศเปิ ด) นําทุกท่าน
“ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องยาว สถานี ประมาณ นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือให้ท่านได้สัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนําจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเมือกว่า
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, ปี ทีแล้ว จากนันนําท่าน “นังกระเช้ าหุบเขาโอวาคุดานิ” หุบเขานรก ทีเกิดขึนจากการปะทุขึนมาของภูเขา
ไฟฮาโกเน่ เมือหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนําร้อนผุดขึนมาจากใต้ดิน นําและควันเหล่านีจะมีส่วนผสมของ
กํามะถันอยูด่ ว้ ยโดยความร้อนของนําทีผุดขึนมานันสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ทีต้มจากบ่อนี
เปลือกของไข่จะมีสีดาํ สนิทซึ งคนญีปุ่ นเชือกันว่า “กินไข่ดาํ หนึงฟองจะทําให้อายุยืนขึ นเจ็ดปี ”
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนันนําท่านช้อปปิ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที “โกเท็มบะ แฟคทอรี เอ้ าท์ เล็ต” แหล่งรวมสินค้านําเข้า
และสินค้าแบรนด์ญีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทังกระเป๋ า เครื องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชัน สิ นค้า
สําหรับคุณหนู และสิ นค้าอืนๆอีกมากมาย นําท่านสู่ โตเกียว ให้ทุกท่านช้อปปิ ง “ย่านชินจูก”ุ ย่านแห่ งความ
เจริ ญอันดับหนึ งของกรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ งจะมีผคู ้ น
นับหมืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื องใช้ไฟฟ้า,
กล้องถ่ายรู ป, นาฬิกา, เสื อผ้า, รองเท้าแฟชัน และเครื องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับ

วันทีเจ็ด
. น.
. น.

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
เหิ นฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทังโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนี อาจมีการปรับย่าน และสถานทีตัง ได้ตามความเหมาะสม
ทังนียังคงไว้ซึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเทียวเป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง

- / - เมษายน

(วันสงกรานต์)

อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึนไป
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ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ - ปี / มีเตียง
เด็กอายุ - ปี / ไม่มีเตียง
พักเดียวจ่ายเพิม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน ลด (ทังเด็กและผูใ้ หญ่)

,
,
,

บาท
บาท
บาท
, บาท
- , บาท

เด็กทารก อายุตากว่
ํ า ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนีรวม
o ตัวเครื องบิ นไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที ระบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีสายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที 12/ 2/ )
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมทีพักตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ หรื อ ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุตากว่
ํ า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ , , บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ , บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง ท่ าน
o นําดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 5 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไม่รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %
o ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้องพัก และค่าอาหารที สังมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีเกินกว่าสายการบินกําหนด ( กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลียนแปลงตัว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนี ยมนํามันทีทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิมเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนี ยมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ , เยน (ประมาณ บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงือนไขการสํารองทีนัง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ , บาท

บริษัท ชิล สแควร์ ทราเวล จํากัด 22/7 ถนนอรุณอมริ นทร์ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพ
ใบอน าุ ตประกอบนําเทียว เลขที /
Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th E-mail: info@chill.co.th

o
o
o
o
o
o

ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง - วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ , บาท (นับจากวันทีส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันที ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นับจากวันทีส่ งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
เนืองด้วยไม่ตอ้ งยืนวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สํ าเนาหน้าพาสปอร์ ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่ า เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่ สามารถทานได้ , ทีนังทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที นัง หรื อ วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัวเครื องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันทีสํารองทีนัง หากไม่มีการแจ้ง
เรื องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายทีเกิดขึนจากตัวเครื องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวทุ
ั กชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื องบินขากลับซึ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การทีท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้ท่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทยที มีวตั ถุประสงค์เพือการพํานักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่ นนัน ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศเริ มบังคับใช้ในวันที กรกฏาคม พ.ศ.
และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่ นได้
วัน (หากผูย้ นประสงค์
ื
จะพํานักในประเทศญีปุ่ นเกิน วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อืนๆ จะต้องยืนขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทังหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที
ประสานงานและเจ้าหน้าทีจะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทําหน้าทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ งของสู ญหายตามสถานที ต่าง ๆ ทีเกิดเหนื ออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิ น, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมือเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

