TEL 02-253-9568

 สุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นอันตื่นเต้ นเร้ าใจภายใน “ฟูจิ คิว ไฮแลนด์” เชิงภูเขาไฟฟูจิ
 ขึ้นกระเช้ าชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่า“ภูเขาคาจิ คาจิ ”
 สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติและชมวิวภูเขาไฟฟูจิโดย “ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ”
 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อนั งดงามโดดเด่นที่สดุ ในโลกอีกแห่งหนึ่ง
 สัมผัสความเร็วของ “รถไฟหัวกระสุน” ที่มีความเร็วถึง 240 กม./ชั่วโมง
 นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดที่มีความเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว
 ช้ อปปิ้ งจุใจที่ย่าน “ชินจู กุ / ชิบูย่า / โอไดบะ” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 อิสระช้ อปปิ้ ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย ์ แลนด์”
 ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)


อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ าํ เย็นรสชาติเยีย่ มแห่งเกาะฮอกไกโด

49,900.สะสมไมล์กบั กลุ่ม Star Alliances 50 %

กําหนดการเดินทาง


17-22 ตุลาคม 58 (6ว ัน3คืน)



20-25 ตุลาคม 58 (6ว ัน3คืน) ***ว ันปิ ยะฯ***

วันที่หนึง่
1930

2235

วันที่สอง
0615

เที่ยง

คํ่า

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
สวนสนุ กฟูจิ คิว ไฮแลนด์ – ขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าชมวิว Mt.Kachi Kachi – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ – อิซาว่า
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่ “Fuji Q High Land” สวนสนุกขนาดใหญ่ท่ตี ้ังอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ... ตื่นเต้ นเร้ าใจพร้ อมกับชมวิวของ
ภูเขาไฟฟูจิในมุมที่ไม่เหมือนเดิม (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านสัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้ นเร้ าใจ ... เริ่มจาก “King of Roller Coaster Fujiyama” รถไฟ
เหาะที่มีความยาวถึง 79 เมตร ... แล้ วสนุกสดชื่นที่ “Great Zaboon” ด้ วยการนั่งรถไฟพุ่งทะยานขึ้นฟ้ าแล้ วดิ่งลงในนํา้
จากความสูงถึง 18 เมตร ... ผจญภัยในยุคหินด้ วยการ “ล่องแก่ง” ฝ่ าอันตรายที่สามารถที่เกิดขึ้นได้ ตลอดที่ “Rocky
ั ผัสถึงการสูบฉีดเลือดอย่างแรง (ท่านสามารถ
Slides” ... แล้ วเลือกสะใจกับ “Panic Rock” ที่จะช่วยให้ ท่านได้ สม
เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ 1 อย่างตามใจชอบ) ... หรือไปทดสอบความกล้ าที่ “โรงพยาบาลผีสิง” (Horror House) ที่
ยาวที่สดุ ในโลกใช้ ระยะเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) ... แล้ วพักคลายอารมณ์พร้ อมชมวิวที่สวยงามที่
“ชิงช้าสวรรค์” ... หรือหากท่านต้ องการเลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ าของฝากของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ... จากนั้นนํา
ท่านเปลี่ยนบรรยากาศขึ้น “กระเช้าไฟฟ้ า” ขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขา“ภูเขาคาจิ คาจิ ” ถือเป็ นต้ นแบบของความ
เชื่อชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับ “คาจิ คาจิ -ยามะ” ... กระเช้ าไฟฟ้ านี้เชื่อมระหว่างสถานีคาวากูชิและสถานีโคฮันที่อยู่เชิงเขา และยัง
เชื่อมไปถึงสถานีฟูจิมิไดที่อยู่บนยอดเขา โดยใช้ เวลาเดินทางขึ้นไปแค่เพียง 3นาที ... มีความสูงจากระดับนํา้ ทะเล 1,000
กว่าเมตรทําให้ สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบคาวาคูชิโกะและวิวเมืองที่รายล้ อมทะเลสาบและที่สาํ คัญคือเห็น “ภูเขาไฟฟูจิ”
ได้ อย่างชัดเจน ... เมื่อขึ้นมาถึงด้ านบนแล้ วจุดที่น่าสนใจคือ “The Bell of Tenjo” มีความเชื่อกันว่าถ้ ามองภูเขาไฟฟูจิ
ผ่านกรอบรูปหัวใจแล้ วสั่นกระดิ่ง คําอธิษฐานจะเป็ นจริง ... นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นกระต่ายที่เป็ นสัญลักษณ์ของกระเช้ าลอยฟ้ า
“Kachi Kachi Ropeway” ตั้งไว้ ให้ นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ... อิสระให้ ท่านเก็บภาพความสวยงามตามหรือ
เลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ าของฝากของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ... สมควรก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวาคูชิ
โกะ” นําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่องเรืออันโซเลยุ” (En Soleil) ภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “ในแสงอาทิตย์” เรือ
สําราญที่ล่องไปตามแสงแดดของทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ... สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของทะเลสาบ (ใช้เวลา
ล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู พิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์” ให้ ท่านได้ ล้ ิมรสปูนาํ้ เย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้ รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูนาํ้ เย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สดุ และมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ ท่านได้ อ่มิ อร่อยแบบไม่อ้นั
ที่พกั : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้ แร่ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํา้ แร่ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
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ภูเขาไฟฟูจิ – นังรถไฟชิ
่
นคันเซ็น 1 สถานี - ช้อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สดุ ในโลกแห่ ง
หนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่น
อายอย่างใกล้ ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ ออํานวย) อิสระให้ ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้ อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลาํ้ ยุค
มากมาย ... จากนั้น นําท่านสัมผัสกับการเดินทางโดยยานพาหนะที่มีความเร็ว สูงซึ่ งเป็ นที่นิยมของชาวญี่ปุ่ น “รถไฟหัว
กระสุน” หรือ “ชินคันเซ็ น” ที่ว่ิงด้ วยความเร็วสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็ นรองจาก “Maglev
Train” ของเซียงไฮ้ และ “TGV” ของฝรั่งเศสเท่านั้น จากสถานีรถไฟ “ชินโยโกฮาม่า” สู่ สถานีรถไฟ “โตเกียว”
(สถานี ร ถไฟชิ น คั น เซ็ น สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม) ... และเพื่ อเป็ นการเอาใจเหล่ า นั ก
“Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้ อปปิ้ งชั้นนําของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็ น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ
ย่านการค้ า “ชินจู กุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่าน
เลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player,
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้ า และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ใน
ย่านชินจูกุ ***
ที่พกั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า

โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้ อทัวร์พเิ ศษ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์”
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนัง่ รถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่
รวมค่ารถไฟ) โดยทางหัวหน้ าทัวร์จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ กบั ท่านโดยละเอียด ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อ
เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็ น

“ศาลเจ้าเมจิ ” ศาลเจ้ าเก่าแก่อน
ั ศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้ างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี
1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้ นานาพรรณถึง 1 แสนต้ นทําให้ ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้ าแห่ งนี้ต้ังอยู่

ภายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้ าแห่งนี้
“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาค้ าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโตเกียวที่อยู่บริเวณ “ย่านกินซ่ า” ตื่นตากับปลาน้ อยใหญ่หลากหลาย
ชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทั่วทุกทะเลของญี่ปุ่น ... ให้ ท่านได้ เลือกซื้อและชม ข้ าวของเครื่องใช้ -เครื่องครัวมากมาย
และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
“ตึกรัฐสภา” (Metropolitan Government) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซึ้งจัดว่าเป็ นตึกที่สาํ คัญ
ของเมืองโตเกียวและประเทศญี่ปุ่น ... เป็ นที่ต้ังทําการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญี่ปุ่นที่สาํ คัญ ลักษณะของตึกก็
เป็ นที่สะดุดตาด้ วยตึกคู่สงู ระฟ้ าที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากนี้ภายในตัวอาคารสามารถเข้ าชมวิวของเมืองโตเกียว
ได้ อกี ด้ วย (ในกรณีที่อากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม)
หรือเลือกช้อปปิ้ งในย่านชือ่ ดังของโตเกียว อาทิ
“ฮาราจู กุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทนั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชัน่ ” หลากหลายสไตล์ท่ที ่านจะไม่เคยพบ
เห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ท่ีเสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้ อยมหัศจรรย์,
ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้ อยโดเรมี เป็ นต้ น หรือบางที่กห็ ลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้ องที่คลั่ง
ไคล้ หรืออาจจะแต่งกายให้ ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ ท่านได้ เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ ใน
ชีวิตประจําวัน ... สําหรับท่านที่ช่ืนชอบการช้ อปปิ้ งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ ามากมายที่มีท้งั “แบรนด์เนมชื่อดัง”
หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้ เป็ นเจ้ าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราครํ่าไปด้ วยผู้คนมากมายและ
สินค้ าหลายหลายแบบให้ ท่านได้ เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
“อากิฮาบาร่ า” แหล่ งรวมเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ท่ใี หญ่ ท่สี ุดในโตเกียว พร้ อมทั้งร้ านขายเกมส์ แผ่น
เกมส์ และสําหรับท่านที่ช่ืนชอบตุก๊ ตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุก๊ ตาในแบบของตัวเองได้
สําหรับท่านที่อยากย้ อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สําหรับท่ านใดจะไป “โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์” สามารถเลือก

ซื้ อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,900 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาํ หรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้ างกว่ า 600 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญ

ท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้ นกับการ
ล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่ า
ที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้ พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้ วพักผ่อนอิริยาบถด้ วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความ
หลากหลายภายในดี ส นี ย์ แ ลนด์ (สํา หรั บทั ว ร์ เ สริ ม ... จะไม่ มีบ ริ ก ารรั บ กลับ ที่พัก โดยท่ า นสามารถรั บแผนที่แ ละ
รายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทพี่ กั จากทางไกด์)

ข้อแนะนํา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจาก
ร้ านค้ าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***

ที่พกั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
เช้ า

วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี – ย่านชิบูย่า - โอไดบะ – ฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มี
ขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สทิ ธิ์ของวัดแห่งนี้ ...

หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ ชมและซื้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื้นเมือง “Made In
Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้ าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอัธยาศัย ... หลังจากช้ อปปิ้ งนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ
ริมแม่นาํ้ สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ด
ให้ บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ใน
มณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ...
ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้ วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ให้ ท่านได้ หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั
“ฮาจิ โกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ท่กี ลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาว ... ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้ านค้ ามากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้นที่มี
ทั้งเสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้ าท์ ... และที่
พลาดไม่ได้ นาํ ท่านตื่นเต้ นกับแยกทางม้ าลายที่มีคนข้ ามมากที่สดุ ในโลก และยังเป็ นโลเคชั่นถ่ายหนังฮอลีวูดเรื่อง Fast and
Furious 3 (Tokyo Drift)

ก่อนเดินทางกลับนําท่านเดินทางสู่ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ท่เี กิดจากการถ่มทะเลด้ วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยี
ลํา้ ยุ คและทันสมัย ... รวมแหล่ งช้ อปปิ้ งและบันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้ าสวรรค์ใหญ่ ท่ีสุดของโลก ... ท่านสามารถลอง
สัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยาม
คํ่าคืนเป็ นฉากหลัง ... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม
และเครื่องเล่นต่างๆ)
“ห้างอควา ซิตี้” แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว ... ชั้นบนได้ จาํ ลองร้ านต่างแบบญี่ปุ่นย้ อนยุคแบบบรรยากาศงานวัด อ่าว
โตเกียวนับว่าเป็ นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวตว่าโรแมนติคที่สดุ
“ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้ คอนเซ็ปท์ “Theatrical City
Space” แหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ท่มี ีร้านค้ าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้ าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach,
Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... นอกจากการเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ขอแนะนําไฮไลท์ ที่แบ่งได้ 4 จุดที่ไม่
ควรพลาด “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อเป็ น “Theme Park” ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ
กันดั้มไปทั่วโลก ... ตั้งอยู่ท่ชี ้ัน 7 มีพ้ ืนที่ประมาณ 2,050 ตารางเมตร มีท้งั ในส่วนที่เก็บค่าเข้ าชมและ Free Area (ไม่
รวมค่าบัตรเข้าชม ผูใ้ หญ่ 1,000 เยน เด็ก 800 เยน) ... สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบั เจ้ าหุ่นยนต์ GUNDAM
RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้ วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร
... “เหล่าร้านขนมชื่อดังต่ างๆ” ที่เรียงแถวกันมาเปิ ดร้ านจําหน่ายขนมที่ปรุงกันสดๆ สามารถซื้อทานได้ เลย อาทิ เช่ น
Calbee, Glico Shop, Morinaga, Hello Kitty Japan ... “Entertainment Café” ร้ านอาหารที่เน้ น
พนักงานเสริฟเป็ นสาวน้ อยน่ารักจะแต่งตัวเป็ นสาวใช้ มาคอยต้ อนรับลูกค้ า ... “Food Court” ที่ขนาดใหญ่ท่จี ุคนได้ ถึง
700 ที่น่ังและเป็ นแหล่งรวบรวมร้ านอาหารชื่อดังที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมในโตเกียว ไว้ อย่างมากมายและไม่ตกเทรนด์
***เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจาก
ร้ านค้ าต่างๆ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”

วันที่หก
0020
0520

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อท่ อ งเที่ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

49,900.- บาท
45,900.- บาท
45,900.- บาท
38,900.- บาท
8,900.- บาท
18,000.- บาท

***รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงือ่ นไขการชําระเงิน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเว้ นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วย
กรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

