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3 Days 2 Night

Toyama เมืองแห่งธรรมชาติกลางเกาะญี่ปุ่น
โทยามะเป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณกึ่งกลางของเกาะญี่ปุ่น และถือเป็ นทางเข้าสู่ประเทศทางฝั่งทะเลญี่ปุ่น เนื่องจาก
ภูมิประเทศที่หอ้ มล้อมไปด้วยท้องทะเลลึกและเทือกเขาที่ลาดชันทั้งสามทิศจึงทาให้จงั หวัดโทยามะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ ทาให้ผทู ้ ี่มาเยีย่ มเยือนสามารถดื่มด่ากับทัศนียภาพที่งดงาม และอาหารที่สดและอร่ อยได้ในเวลาเดียวกัน
วันแรก
โตเกียว – ชินคันเซน – โทยามะ - เขตอิวาเซะ – โรงงานสาเก – ย่ านออนเซน –
บ่ อนา้ พุร้อนอนะสุคิ
เช้า
เดินทางจากโตเกียวโดยรถไฟชินกันเซน หรื อรถไฟหัวกระสุนที่มีความเร็ วถึง
240 ก.ม./ชม. ไปสถานีโทยามะ(ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 8 นาที)
เที่ยง
นาท่านไปเขตอิวาเซะซึ่งเป็ นเขตที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องตั้งแต่สมัยเอโดะในฐานะ
เมืองท่า มีบา้ นเรื อนเรี ยงรายริ มฝั่งแม่น้ า และยังคงพบเห็นบ้านเรื อนซึ่งสร้าง
ตั้งแต่สมัยเมจิอยูม่ ากทาให้เข้าใจสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นได้ทนั ที ท่านจะได้ช็
อปปิ้ งเลือกซื้อขนมของฝาก และบริ การอาหารกลางวันให้ท่านลิ้มลองอาหารทะเลจากอ่าวโทยามะซึ่ง
ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพดีที่สุดในญี่ปุ่น โดยเฉพาะซูชิอ่าวโทยามะเป็ นซูชิช้ นั เลิศจากปลาสดใหม่ที่
จับได้ในท้องถิ่น, อัญมณี แห่งอ่าวโทยะมา(กุง้ ชิโระ), ปลาหมึกโฮะทะรุ และอาหารต่างๆอีกมากมาย ณ
อิวาเซะเมืองโทยามะ (1)
จากนั้นนาท่านสู่โรงงานสาเกที่ซูอิซูมิ โรงงานผลิตสาเกเก่าแก่ที่ผลิตสาเกคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของนัก
ดื่มชาวญี่ปุ่น และนิยมซื้อกลับไปเป็ นของกานัลให้กบั หัวหน้างาน ท่านสามารถศึกษากระบวนการทา
สาเกแบบดัง่ เดิม ไม่วา่ จะเป็ นการหมักการดูแลรักษาการบรรจุผลิตภัณฑ์ลว้ นเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ ง
ละเอียดอ่อน ท่านยังสามารถร่ วมกิจกรรมทดลองทาสาเกด้วยตัวท่านเอง และลองชิมสาเกคุณภาพเยีย่ ม
ตามอัธยาศัย
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เย็น

วันทีส่ อง
เช้า

เที่ยง

เย็น
วันทีส่ าม
เช้า

นาท่านเข้าสู่ย่านออนเซนที่เขตฮิมิ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมน้ าพุร้อน
ออนเซนโดยเฉพาะบ่ อนา้ พุร้อนอนะสุ คเิ ป็ นบ่อน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยง
มากที่สุดของโทยามะเพื่อให้ท่านสัมผัสกับการแช่น้ าสไตล์ญี่ปุ่น
หรื อที่เรี ยกว่าการอาบออนเซน ให้ท่านได้ผอ่ นคลายความเมื่อยล้า
จากการเดินทาง ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั จะทาให้
ผิวพรรณมีสุขภาพดีข้ ึนอีกด้วย นอกจากนี้ยงั มีแหล่งช็อปปิ้ งและ
ร้านอาหารมากมายเปิ ดให้บริ การ จากนั้นจะมีบริ การอาหารค่าสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ภัตตาคาร (2) นา
ท่านเช็คอินและเข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐานในเขตHimi
วัดซุยริวจิ – พระใหญ่ ทะคะโอคะ – ชุมชนชิราคาว่ าโกะ – กัสโชทจึคุระ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่ (1) และเช็คเอาต์
นาท่านเดินทางสู่วดั ซุยริวจิ วัดประจาประเทศญี่ปุ่น เป็ นมรดกชาติ
และมีชื่อเสี ยงในโทยามะ
ท่านจะได้สมั ผัสวัฒนธรรมอันเก่าแก่
งดงามและเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น วัดซุยริ วจิที่เปี่ ยมด้วยความงามสง่าแห่ง
นี้ก่อสร้างโดยผูค้ รองแคว้นคางะใช้หินทั้งสิ้น 1,200,000 ก้อน เป็ น
สิ่ งก่อสร้างต้นสมัยเอโดะที่ได้รับการประเมินคุณค่าสูงมากทีเดียว
จากนั้นนาท่านชมพระใหญ่ ทะคะโอคะ ซึ่งรวบรวมเทคนิคการสร้างด้วยทองแดงที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 1907
และใช้เวลานานถึง 26 ปี จึงสร้างเสร็ จสมบูรณ์ ด้วยประกายที่ส่องแสงเจิดจรัสงดงาม จึงถูกขนานนามว่า
เป็ นพระใหญ่ที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของทะคะโอะคะซึ่งเป็ นพระทองแดงแห่งเดียว
ในญี่ปนจึ
ุ่ งเป็ นที่เคารพรักจวบจนปั จจุบนั
เดินทางไปรับประทานอาหารสไตล์gokayama ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ชุมชนชิราคาว่ าโกะ ชุมชนที่อยูร่ ะหว่างภูเขาซึ่งอยูใ่ นหมู่บา้ น
กัสโชทจึคุระ เป็ นบ้านสมัยเก่าในสไตล์บา้ นทรงหลังคาชั้นสูงอยูร่ ะหว่างหุบเขาซึ่งจด
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ซึมซับบรรยากาศทิวทัศน์อนั งดงามของญี่ปนขนานแท้
ุ่
หลังคาบ้านที่ปูดว้ ยหญ้าและทาเป็ นทรงลาดเอียงที่เรี ยกว่า
“กัชโชสึ คุริ”นี้เป็ น
รู ปแบบของบ้านเรื อนที่จะสามารถพบได้ในบริ เวณนี้เท่านั้น ปั จจุบนั มีบา้ น 23 หลังที่
มีคนอาศัยอยูแ่ ละดาเนินชีวติ ตามปกติ
จากนั้นพาท่านเดินถนนช็อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าและเลือก
รับประทานอาหารร้านชื่อดังมากมายในย่านนี้ตามอัธยาศัย
นาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พกั ที่โรงแรมระดับมาตรฐานในเขตHimi
โทยามะ - ชินกันเซน - โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)
นาท่านเดินทางโดยรถบัสสู่สถานีโทยามะ เพื่อเดินทางจากโทยามะโดยรถไฟชินกันเซนไปโตเกียว
(ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 8 นาที)
************************THANK YOU VERY MUCH***********************
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อัตราค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การทัวร์
เม.ย - ก.ย. 58 (3 วัน 2 คืน)

10 ท่าน

15 ท่าน ขึ้นไป

20 ท่าน ขึ้นไป

30,000.27,000.24,000.*ทัวร์นอ้ ยกว่า 10 ท่านไม่มีบริ การไกด์นาทีมจากประเทศไทย

อัตราที่รวม
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 คืน 2 ท่านต่อห้อง * ค่าอาหาร 4 มื้อ
* ค่าเดินทางตามโปรแกรม
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
* ค่าไกด์พูดภาษาอังกฤษ
* รวมทิปหัวหน้าทัวร์ /ไกด์/คนขับรถ
อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าวีซาเข้าประเทศญี่ปุ่น
* ค่าทาหนังสื อเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงินและการยกเลิก บริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท หากท่านยินดีมดั จา
การเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจาทั้งหมด (เนื่องจาก ทางโรงแรม คิดค่าบริ การ 100%)
ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
2. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนาส่ งของผิดกฎหมาย หรื อความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรื อโดนปฏิเสธการ
เข้าเมือง ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย หรื อเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดของสู ญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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6. อัตราค่าบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั อัตราการแลกเปลี่ยนเงินเยน
7. โปรแกรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั การใช้ระยะเวลาการเข้าชมในสถานที่ต่างๆ
ของท่านลูกทัวร์
8. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริ ษทั ฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูล
เป็ นความจริ ง แล้วส่ งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................
2. เบอร์ ติดต่อ ......................................................................................
3. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่2 ท่าน (TWN) ............ห้อง / (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่3 ท่าน (TRP) เตียงเสริ ม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
4. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสวิรัติ
อื่นๆ............................................................
5. เคยโดนปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ...................................................

