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JP ASIAN ALPINE 6D3N XJ

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

13 – 18 พฤษภำคม 2563
20 – 25 พฤษภำคม 2563
27 พฤษภำคม – 01 มิถุนำยน 2563
03 – 08 มิถุนำยน 2563

35,900.-

*หมำยเหตุ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ ป ต้ องเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด หำกต้ องกำรเปลี่ยนแปลงต้ องชำระค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม
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วันที่

กาหนดการเดินทาง

1

สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ ำ
( 23.55 – 07.45 )

2

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า –
ซันมาชิ ซู จิ – โทยาม่ า

3

โทยาม่ า – เทือกเขาทาเทยาม่ า “กาแพงหิมะ” – ยามานากาโกะ

เช้ า

เที่ยง

โรงแรม

คา่
✈

-










(HOTEL
+ KANI)

4

ยามานาชิ – ทุ่งดอกพิงค์ มอส (ชิบะซากุระ) – โอชิโนะ ฮัคไค –
ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ





-

5

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – ช้ อปปิ้ งฮาราจูกุ – ช้ อปปิ้ งโอไดบะ –
ช้ อปปิ้ ง เอออน พลาซ่ า – สนามบินนาริตะ



-

✈

6

สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ( 20.40 – 01.20 )

DAIWA ROYNET
HOTEL TOYAMA
OR SIMILAR
WAKAMIRO HOTEL
OR SIMILAR
ROSE GARDEN
SHINJUKU HOTEL
OR SIMILAR



วันที่หนึ่ง

สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ ำ ( 23.55 – 07.45 )

1930

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

2355

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 638
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
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วันที่สอง

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซู จิ – โทยาม่ า

0745

ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุทัย...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บา้ นที่มีหลังคาสู งมุงจากหมู่บา้ นสไตล์ “กัสโซ-สึ คุริ” เป็ นสไตล์ญี่ปุ่น
ดั้งเดิ มแท้ ๆ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ถูกสร้ างขึ้นเพื่อต่ อสู ้กับสภาวะอันรุ นแรงของหิ มะในช่ วงฤดู หนาว ที่ มีหิมะตก...
หมู่บา้ นชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ “ยูเนสโก้ ” ให้เป็ น “มรดกโลก” เมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี
ซึ่ งยังคงรักษาความเป็ นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวหมู่บา้ นท่ามกลางบรรยากาศ
แบบธรรมชาติให้ความรู ้สึกราวกับหมู่บา้ นในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก ... ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
และ ชมความสวยงามของหมู่บา้ นสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่ งนี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่ า” เมืองแห่ งสายน้ า จังหวัดกิฟุ ที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอัน
เก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมตามจารี ตแห่ งยุคสมัยเกียวโต และเอโดะ พร้อมทั้งอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม เพื่อนาท่านชม “ทาคายาม่ า จินยะ” หรื อ “อดีต
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จวนผู้ว่าแห่ งเมื องทาคายาม่ า” ที่ ทางานและที่ อยู่อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิ ดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การ
ปกครองของโชกุนตระกูล โชกุ นโทกุง าว่ า ในสมัย เอโดะ หรื อ กว่า 300 ปี ที่ แล้ว ท่ านจะได้ชมถึ ง “ห้ องทางาน” /
“ห้ องพักผ่อน” ที่แสนจะเรี ยบง่ายของผูป้ กครองในอดีต
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิ ซู จิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300 ปี เป็ นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่า
ที่มีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรื อนเป็ นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ ๆ
และสี ของตัวอาคารจะมีสีน้ าตาลและสี ดาเท่านั้น ในปั จจุบนั ได้รับการอนุรักษ์เชิ ดชูให้เป็ นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่า
แก่การอนุ รักษ์ของญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทางในย่านนี้ จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิม
เลือกซื้อตามอัธยาศัย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พกั : DAIWA ROYNET HOTEL TOYAMA หรื อเทียบเท่ า
วันที่สาม

โทยาม่ า – เทือกเขาทาเทยาม่ า “กาแพงหิมะ” – ยามานากาโกะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เจแปน อั ล ไพน์ รู ท ” หรื อ “เส้ นทางหุ บ เขาแอล์ ป – ทาเทยาม่ าคุ โ รเบะ” ที่ เ ปรี ยบเป็ น
“หลังคาของญี่ปุ่น” ซึ่ งเป็ นเส้นทางทะลุ ผ่านเขาทาเทยาม่าแอลป์ ญี่ ปุ่นอันยิ่งใหญ่ เส้นทางนี้ เริ่ มต้นที่ เขาทาเทยาม่า
ในจังหวัดโทยาม่า ไปสิ้ นสุ ดที่สถานี โองิซาวะ ในจังหวัดนากาโน่ มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัย
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ยานพาหนะหลากหลายรู ปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัส และ กระเช้าไฟฟ้า เป็ นต้น โดยตลอดเส้นทางนี้ท่าน
จะได้รื่นรมย์กบั ทิวทัศน์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาของ เทือกเขาแอลป์ เหนือซึ่งครอบคลุม ระยะทางกว่า 3,000 เมตร

เริ่ มต้นจาก “สถานีทาเทยาม่ า” นาท่านนัง่ รถกระเช้าไฟฟ้ ารู ปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีบิโจไดระ” แล้วนา
ท่านนัง่ “รถโค้ ชสายธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ ผชู ้ านาญเส้นทาง ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับ “ป่ าสนดึกดาบรรพ์ ” ที่มี
อายุมากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่ งราบกว้ าง” ที่ มีมนต์เสน่ ห์แตกต่ างกันไปในแต่ ละฤดู กาล แล้วผ่านชมความงามของ
“น้าตกเมียวโจ” น้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางสู่ “ดอยมุโรโดะ” ลัดเลาะไปตามซอก “กาแพงหิมะ” ที่
สู งกว่า 20 เมตร (ระหว่ างวันที่ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2561) ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทาง
สายคลาสสิ คนี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจของทะเสสาบน้อยใหญ่
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “สถานีไดคันโบะ” ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเทือกเขา
แอลป์ ในประเทศญี่ปุ่น แล้วนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสารกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษ คือ ไม่มีเสากลางรองรับสร้าง
ความท้าทายให้ผทู ้ ี่มาเยือน เจแปน แอลป์ ได้ตื่นเต้นเร้าใจสู่ “สถานีคุโรเบะไดระ” นาท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่ งส
ลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเป็ นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทาให้ได้ฉายาว่า “กระเช้ าพาโนราม่ า” ต่อด้วยการ
นัง่ “กระเช้ าไฟฟ้ ารู ปขั้นบันได” เพื่อเดินทางสู่ “เขื่อนคุโรเบะ” เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี มี
ความสู ง 168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถมา
ออกกาลังด้วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ และสัมผัสกับความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าสี เขียว
มรกตที่พวยพุ่งส่ งเสี ยงดังสนัน่ สู่ เบื้องล่าง ... สิ้ นสุ ดการสถานี ปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS สู่ “สถานีโอกิซา
ว่า” โดยนาท่านนัง่ รถที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็ นพิษลอดอุโมงค์มุ่งสู่ สถานีปลายทาง
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปู น้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติ อร่ อยที่ สุดและมี เนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ที่พกั : WAKAMIRO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
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วันที่สี่

ยามานาชิ – ทุ่งดอกพิงค์ มอส (ชิบะซากุระ) – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

นาท่านเดิ นทางชมความงดงามอลังการของ “ทุ่งชิ บะซากุระ” หรื อที่ รู้จกั กันในนาม “พิ้งค์ มอส” สี ชมพูสดใสบาน
สวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (13 เมษายน – 26 พฤษภาคม) (เดินทางช่ วงวันที่ 24 – 29 เม.ย. / 13 – 18 พ.ค. /
20 – 25 เม.ย. 2563) ดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่ วนในฤดูอื่นจะมีใบสี เขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า
ดังนั้นจึงเรี ยกกันว่า “ชิ บะซากุระ” ซึ่ งคาว่า “ชิบะ” หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้ นหญ้ า” นาท่านเดินชมต้น
ชิบะซากุระที่มีอยูอ่ ยูน่ บั แสนต้นปลูกอยูบ่ ริ เวณรอบภูเขาฟูจิซ่ ึ งมีจานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้ง
สี ขาว สี ชมพู และสี แดง ซึ่ งสี ของดอกจะเข้มขึ้ นตามอายุที่ปลู กให้ท่านได้สัมผัส และเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
หรื อ นาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (เดินทางช่ วงวันที่ 27
พ.ค. – 01 มิ.ย. / 03 – 08 มิ.ย. 2563) อยูร่ ะหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บา้ นมีบ่อน้ า
แปดบ่อที่เกิ ดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหิ นลาวาใต้ดินมาเป็ นเวลานานมีอายุมา
มากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อเป็ นน้ าที่ใสสะอาดเกิ ด
จากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ าย และหญ้าน้ า เกิดในบ่อ ทาให้เวลามอง
ลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยูใ่ นน้ า ท่านสามารถดื่มน้ าสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า
หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยนื ยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
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หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ ท” ที่ รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบน
หุบเขาริ ม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับ
การเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss,
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอี ก มากมาย หมวดสิ น ค้า Intimate Apparel ได้แ ก่ Kid Blue
และ Triumph หมวดสิ นค้ า Home Fashion ได้ แ ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น ...
นอกจากนี้ ยัง มี ห มวดสิ น ค้า อื่ น ๆ อย่า งรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อ ผ้า เด็ ก ซึ่ ง ของทุ ก ชิ้ น เป็ นของแท้แ ละราคาถู ก กว่ า ใน
ห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูใ่ นภูมิภาคคันโต มีนกั ท่องจานวนไม่
น้อยที่ตอ้ งการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ ซึ่ งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็ นมหานครที่ผสมผสาน
ความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ชั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ... เพื่อนา
ท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ ำนชิ นจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของนครโตเกียวในปั จจุบนั
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายของเป็ นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือ
เป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายทั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรู ป
ดิ จิตอล นาฬิ กา เครื่ องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซานริ โอช็อป หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า
รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO,
SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่ าง ๆ ***

ที่พกั : ROSE GARDEN SHINJUKU หรื อเทียบเท่ า
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วันทีห่ ้ า

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – ช้ อปปิ้ งฮาราจูกุ – ช้ อปปิ้ งโอไดบะ – ช้ อปปิ้ ง เอออน พลาซ่ า – สนามบินนาริตะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “วั ด อาซะกุ ซ่ าคั น นอน” วัด เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโตเกี ย ว ... เชิ ญ ท่ า นกราบนมัส การขอพรจาก
“องค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม ” ที่ เ ป็ นทองสั ม ฤทธิ์ มี ข นาดเล็ ก เพี ย ง 5.5 เซนติ เ มตร พร้ อ มถ่ า ยภาพความประทับ ใจกับ
“โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลัง
อันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่ งนี้ ... หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่
เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า,
กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านเดิ นทางสู่ ย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ ด ๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่ น”
หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมาจากในหนังสื อการ์ตูน
ชื่ อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็ นต้น หรื อบางที่ก็หลุดมาจาก
เกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้ องที่คลัง่ ไคล้หรื ออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ให้ท่านได้
เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจาวัน สาหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง สามารถเดินเลือก
ชมและซื้ อสิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์ เนมชื่ อดัง” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ ดี ยวในโลกที่
“ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่ าไปด้วยผูค้ นมากมาย และสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่ าง ๆ ***

JP ASIAN ALPINE 6D3N XJ

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และ ทันสมัย ... เป็ นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไป
ได้ข้ ึนมา และให้ท่านได้เดินเที่ยวที่ “แพลเล็ททำวน์ ” (Palette Town) คืออีกหนึ่งย่านบันเทิงและศูนย์การค้าที่มีชื่อเสี ยงบน
เกาะโอไดบะ คาว่า “Palette” แปลว่า จานผสมสี ซึ่ งก็เหมาะสมดีสาหรับนครแห่ งสี สันแห่ งนี้ ที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยกิจกรรม
หลากหลายอารมณ์ ที่คงจะทาให้คุณเพลิ ดเพลิ นไปกับมันบ้างไม่มากก็น้อย … ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับการ “นั่งกินลมชม
วิว” บน “ชิ งช้ ำสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ... ตื่นตากับสี สันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถ
ลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพำนเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสี ของกรุ งโตเกียวยาม
ค่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” เวอร์ชนั่ ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าว
จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้ งที่ “ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำวีนัสฟอร์ ต” (Venus Fort) ตั้งอยูท่ ี่ยา่ นโอไดบะ(Odaiba) ประมาณทางทิศใต้
ของเมืองโตเกียว ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ เสื้ อออกกาลังกาย เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิ เลคโทรนิ ค ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร รวมทั้งหมด 3 ชั้น เรี ย กได้ว่าแค่ ม องด้านนอกนี่ ก็จ ะเห็ นเลยว่าห้างสรรพสิ นค้า
วีนสั ฟอร์ ตแตกต่างจากที่อื่น ๆ เพราะที่นี่น้ นั เค้ามีคอนเซ็ปต์ของช้อปปิ้ งมอลล์สไตล์เวนิ ช โดยจะเน้นการออกแบบและ
ตกแต่งให้เป็ นแบบเวนิชแท้ ๆ อย่างส่ วนหลังคาเป็ นรู ปท้องฟ้าที่จะเปลี่ยนสี ไปตามช่วงเวลาของวัน อีกจุดหนึ่งที่สายช็อป
ต้องไม่พลาดก็ตรงส่ วนชั้นที่ 3 เพราะบนชั้นนี้จะเป็ นโซนที่รวมร้าน Outlet อยูป่ ระมาณ 50 ร้าน มีท้ งั แบรนด์จากประเทศ
ญี่ ปุ่นและจากต่างประเทศ เช่น Levis, Puma และ Samsonite เป็ นหนึ่งใน Outlet mall ที่อยูใ่ กล้กบั ใจกลางเมืองโตเกียวมาก
ที่สุด เรี ยกได้ว่าเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่แม้จะไม่ได้ใหญ่มากที่สุด หากก็มีความลงตัวมาก ๆ และมีสินค้าให้เดินเลือกซื้ อกัน
แบบไม่แพ้ที่อื่น ๆ
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่าง ๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัย
สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ
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นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยงั มีร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่ าง ๆ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ”

2040

เดินทำงจำกสนำมบินนำริตะโดยเที่ยวบิน XJ 607

วันทีห่ ก

สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ ( 20.40 – 01.20 )

0120

ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

35,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดีย่ วเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง***
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
1.

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท

2.
3.
4.
5.

ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจา 15,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่ วงเทศกำลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่ , สงกรำนต์ เป็ นต้ น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจำที่นั่งกับสำย
กำรบินและค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ ท้งั หมด
ไม่ ว่ำยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
เนื่องด้ วยไม่ ต้องยื่นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ จะไม่ ทำกำรเก็บเอกสำรจริงใด ๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

6.

หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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3.

ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษ ทั ฯ จะไม่ รั บ ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญ หาย อันเนื่ อ งเกิ ดจากความประมาทของท่ าน, เกิ ดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่ องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

