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 ชื่นชมความงดงามเทศกาลชม “ดอกซากุระ” เมืองมาซึดะ ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่ง
 สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจเิ ท็น สกีรีสอร์ ท” (Fuji Ten Ski Resort)
 นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึง่ นับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุ ในโตเกียว
 เดินชมย่านการค้ าเก่าเมืองซาวาระ Little Edo โลเคชัน่ ละครย้ อนยุคสุดฮิตทังไทยและญี
้
่ปนุ่
 ชมวัดประจําเมืองและเก่าแก่ของเมืองนาริ ตะ “วัดนาริ ตะซัน” สถาปั ตยกรรมอันสวยงามญี่ปนอย่
ุ่ างแท้ จริง
 ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์เปี ้ ยน” ศูนย์รวมร้ านราเม็งที่ขึ ้นชื่อจากทัว่ ทุกมุมของประเทศญี่ปนุ่
 ช้ อปปิ ง้ จุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดงั ระดับโลกไว้ บนหุบเขา
 อัพเดทแฟชัน่ ย่านสุดฮิตที่ “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่ า” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 อิสระช้ อปปิ ง้ 1 วัน มหานครโตเกียว หรื อ เลือกซื ้อทัวร์ เสริ ม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ ”
 สัมผัสการแช่นํ ้าแร่ แบบชาวญี่ปนแท้
ุ่
(Onsen)

อาหารมือ้ พิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูนํา้ เย็นรสชาติเยี่ยมแห่ งเกาะฮอกไกโด

39,900.

กําหนดการเดินทาง สะสมไมล์ กับกลุ่ม Star Alliances 50 %

 18 - 23 กุมภาพันธ์ 59 (6วัน4คืน)
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Fuji Ten Snow Resort
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Sawara Old Town

กรุ งเทพฯ – นาริตะ – เอออน พลาซ่ า – นาริตะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชันระหว่
้
างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง
ดังนัน้ ผู้โดยสาร จําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***
ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 676
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุทัย ... ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้ าชันนํ
้ าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ น
ต้ น รวมทัง้ “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซือ้ ” สินค้ า
ถูกใจฝากคนทางบ้ านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
**เพื่อให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ทา่ นได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ**
ที่พัก : Narita Kikusai Hotel หรื อเทียบเท่ า
วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี – พิพธิ ภัณฑ์ ราเม็ง – โกเทมะเอ้ าเล็ต – โมโตสุ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นํ าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุ ซ่ าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกี ยว ... เชิ ญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี ้ ... หรื อ
จะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ ชมและซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื ้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ
รวมทังข้
้ าวของเครื่ องใช้ คณ
ุ ภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์
ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย ... นําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่นํ ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ดให้ บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอ
นี ้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น
ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ที่บรรจุเทคโนโลยี
แนวหน้ าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้ วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ... สมควรแก่เวลานํา
ท่านเดินทางสู่ “เมืองโยโกฮาม่ า” เมืองท่าที่ตงอยู
ั ้ ่บนอ่าวโตเกียวและเป็ นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ ปนุ่ ... เพื่อนําท่าน
เดินทางสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ ราเม็ง” ศูนย์รวมร้ านราเม็งที่ขึ ้นชื่อจากทัว่ ทุกมุมของประเทศญี่ปนุ่ มาให้ ท่านได้ ลิ ้มรสกัน ... นําท่านสู่
โซน “พิพธิ ภัณฑ์ ” ท่านจะได้ พบกับประวัติความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของ “ราเม็ง” ตังแต่
้ ยคุ อดีตจนถึงปั จจุบนั และการ

เที่ยง

คํ่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ผลิตราเม็งกึ่งสําเร็จรู ปหลากหลายชนิดและหลากแบรนด์ชื่อดัง … แล้ วนําท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เปี ้ ยน” (T.V. Champiam)
รายการยอดฮิตติดอันดับ เข้ าสูโ่ ซน “ร้ านค้ า” ท่านจะได้ เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้ น
ราเม็งและนํา้ ซุป” ในแบบต่างๆ ที่ทา่ นไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (2)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ ทา่ นได้ อิสระกับการเลือกซื ้อเลือกชมสินค้ า
ที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวด
สินค้ า Intimate Apparel ได้ แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ าHome Fashion ได้ แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori
เป็ นต้ น ... นอกจากนี ้ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ อย่างรองเท้ า กระเป๋ า เสื ้อผ้ าเด็ก ซึ่งของทุกชิ ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าใน
ุ่
ท่านได้ อิสระช้
ห้ างสรรพสินค้ าที่รวมไว้ ในพื ้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้ อปปิ ง้ ของคนญี่ปนโดยเฉพาะให้
อปปิ ง้ กันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั พร้ อมทังอาบนํ
้
้าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้ พกั ผ่อน
ุ่
กผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
กับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ ้าแร่ในไสตล์ญี่ปนและพั
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
พร้ อมเสิร์ฟท่ านด้ วยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มรสปูนํ ้าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานจาก
นักโภชนาการญี่ปนว่
ุ่ าเป็ นปูนํ ้าเย็นที่เนื ้อมีรสชาติอร่อยที่สดุ และมีเนื ้อที่น่มุ น่ารับประทานให้ ทา่ นได้ อิ่มอร่อยแบบไม่อนั ้
ที่พัก : Motosu View Hotel หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ ้าแร่ในไสตล์ญี่ปนุ่
ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึง่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํ ้าแร่ธรรมชาตินี ้มีสว่ นช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
Fuji Ten Snow Resort - เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมาซึดะ – โตเกียว – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ – นาริ ตะ

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ั้ ่
นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ ท” (Fuji Ten Snow Resort) ลานสกีและที่พกั ที่ตงอยู
บริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้ สมั ผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปี ใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ ท่านได้ เลือกสัมผัสประสบการณ์
ใหม่ อาทิ ตื่นเต้ นกับการลื่นไถลด้ วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์ บอร์ ด” หรื อเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่าน
จะสามารถนัง่ ดื่มดํ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถกู ปกคลุมด้ วยหิมะที่ดแู ล้ วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade ให้ บริ การ / ไม่ รวมอัตราเช่ า
อุปกรณ์ และชุดสําหรั บเล่ นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูง่ าน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ที่เมืองมาซึดะ จังหวัด
คานากาวะ (เริ่ มวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค.) ... ซากุระในประเทศญี่ปนมี
ุ่ หลากหลายพันธ์ มาก พันธุ์หนึ่งที่ผลิดอกออกมาเร็วที่สดุ
คือพันธุ์ “คาวาซึ” (Kawatsu Sakura) ซึง่ จะได้ เห็นประมาณกลางเดือนก.พ.-ต้ นเดือนมี.ค. ... ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพู
เข้ ม ที่นี่จะปลูกไว้ ประมาณจํานวน 260 ต้ น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า ... อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพ
ความงดงาม หากวันไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง ... จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมือง
หลวงปั จจุบนั ของญี่ปนุ่ ที่คลาคลํ่าไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลํ ้ายุคมากมาย ... และเป็ นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวย
การพาตะลุยย่านช้ อปปิ ง้ ชันนํ
้ าของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่ถือว่าเป็ น “แหล่ งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้ า “ชินจูกุ”
หรื อ “ศูนย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซือ้ ” สินค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เสื ้อผ้ า และ
เครื่ องสําอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่างๆ ใน
ย่านชินจูกุ ***
ที่พัก : Narita Kikusai Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี
เช้ า

โตเกียว - อิสระช้ อปปิ ้ งหรื อเลือกซือ้ ทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี”
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ ้ งตามย่ านดังของกรุ งโตเกียว โดยการนั่ งรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่ รวมค่ ารถไฟ) โดยทางหัวหน้ าทัวร์ จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ กบั ท่านโดยละเอียด ท่านสามารถนั่ง
รถไฟ JR เพื่อเที่ยวสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงไม่วา่ จะเป็ น
“ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้ าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้ างขึ ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี
1920 … ตังอยู
้ ใ่ จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้ นานาพรรณถึง 1 แสนต้ นทําให้ ดเู หมือนกับว่าศาลเจ้ าแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ภายในป่ า

... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้ าแห่งนี ้
“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาค้ าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ที่สดุ ในโตเกียวที่อยู่บริ เวณ “ย่ านกินซ่ า” ตื่นตากับปลาน้ อยใหญ่หลากหลาย
ชนิด อร่ อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทัว่ ทุกทะเลของญี่ปนุ่ ... ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อและชม ข้ าวของเครื่ องใช้ -เครื่ องครัวมากมาย
และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
หรื อเลือกช้ อปปิ้ งในย่ านชื่อดังของโตเกียว อาทิ
“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทนั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่
ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้ อยมหัศจรรย์, ลามู
ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้ อยโดเรมี เป็ นต้ น หรื อบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้ องที่คลัง่ ไคล้
หรื ออาจจะแต่งกายให้ ดูเหมื อนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ ท่านได้ เลือ กเดินชมความแปลกประหลาดที่ หาชมไม่ได้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ... สําหรับท่านที่ชื่นชอบการช้ อปปิ ้งสามารถเดินเลือกชมและซื ้อสินค้ ามากมายที่มีทงั ้ “แบรนด์ เนมชื่อดัง”
หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้ เป็ นเจ้ าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึง่ คราครํ่ าไปด้ วยผู้คนมากมายและสินค้ า
หลายหลายแบบให้ ทา่ นได้ เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
“ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ให้ ทา่ นได้ หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปปั น้ สุนขั แสนรู้
ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรั บหนุ่มสาว ... ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้ านค้ า
้ ่มีทงเสื
ั ้ ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า
มากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนันที
เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชันนํ
้ าของญี่ปนในฤดู
ุ่
ต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้ าท์ ... และที่พลาดไม่ได้ นําท่านตื่นเต้ นกับแยก
ทางม้ าลายที่มีคนข้ ามมากที่สดุ ในโลก และยังเป็ นโลเคชัน่ ถ่ายหนังฮอลีวดู เรื่ อง Fast and Furious 3 (Tokyo Drift)
“อากิฮาบาร่ า” แหล่งรวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโตเกียว พร้ อมทังร้
้ านขายเกมส์ แผ่นเกมส์
และสําหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื ้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้
สําหรับท่านที่อยากย้ อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์ ” โดยทัวร์ พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ สําหรับคนทุกเพศที่ท่มุ
ทุนสร้ างกว่า 600 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่น
ตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้ นกับการล่องเรื อผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the
Caribbean” สนุกสนานกับการนัง่ เรื อบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้ พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้ วพักผ่อนอิริยาบถ
ด้ วยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์

*** “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรื อ โตเกียวดิสนีย์ซ”ี สามารถเลือกซือ้ เพิ่มท่ านละ 2,600 บาท (ผู้ใหญ่ )
และ 2,300 บาท (เด็ก 4-11 ปี )*** (ไม่ รวมค่ ารถไฟในการเดินทาง ชําระตามจริงที่เคาน์ เตอร์ ต๋ วั รถไฟ
ด้ วยตัวเอง) สําหรั บทัวร์ เสริม ... จะไม่ มีบริการรั บกลับที่พัก โดยท่ านสามารถรั บแผนที่และรายละเอียดการ
เดินทางกลับสู่ท่พ
ี ักจากทางไกด์

ข้อแนะนํา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อกลางวันและมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจาก

ร้ านค้ าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
ที่พัก : Narita Kikusai Hotel หรื อเทียบเท่ า
วันที่ห้า
เช้ า

วัดนาริตะ – ย่ านการค้ าเก่ าเมืองซาวาระ – โอไดบะ – ถ่ ายรู ปกัน้ ดัม้ - ฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรี ยบเรี ยบ เพื่อเตรี ยมเดินทางไปสนามบิน)
ช่วงเช้ า นําท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน” วัดประจําเมืองนาริ ตะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็ นสิริมงคล ... วัดแห่งนี ้เป็ น
สํานักงานใหญ่ของโรงเรี ยสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้ างขึ ้นโดยเจ้ าคณะคันโจ ในปี 940 ซึง่ เป็ น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โต ที่
ได้ สร้ างขึ ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้ กบั “เทพเจ้ าฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจ้ าแห่ งไฟ) ... จากวัดเก่าแก่ที่สวยงามของเมืองนาริ ตะซึง่
ในแต่ละปี จะมี นักท่องเที่ยวนิ ยมมาเยี่ ยมชมเป็ นอันดับสองในญี่ ปุ่น และยังมี สถาปั ตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึง
้ าท่าน
วัฒนธรรมของญี่ปนอย่
ุ่ างแท้ จริ ง ... อิสระกับการหามุมถูกใจเก็บภาพเป็ นที่ระลึกและ “เลือกซือ้ ของฝาก” ... จากนันนํ
เข้ าประตูทะลุมิติ ย้ อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวะระ” เขตพื ้นที่ที่ยงั คงหลงเหลือร้ านค้ าและสภาพของอาคารบ้ านเรื อน
ที่ ตัง้ เรี ยงรายมาตัง้ แต่สมัยโบราณที่ “ดาชิไคคัง”... ถนนสายนี ม้ ีแม่นํ า้ ไหลผ่านอย่างสงบร่ มรี่ น คลองสายน้ อยๆตัดผ่า น
บ้ านเรื อน ซึ่งได้ รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้ เป็ นอาคารและบ้ านเรื อนสิ่งปลูกสร้ างที่สําคัญ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีการดําเนิน
ชีวิต ร้ านค้ าในสมัยเอะโดะได้ เป็ นอย่างดี ... เมืองซาวาระมีความเจริ ญอย่างยิ่งในสมัยเอะโดะ (1603-1867) ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
การขนส่งสําหรับการจัดส่งข้ าวเป็ นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ของซาวาระ ตังอยู
้ ่ริมคลองและเป็ นที่ร้ ู จกั กันว่าเป็ น “ลิตเติล้
เอะโดะ” จึงได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นย่านอนุรักษ์ อาคารประวัติศาสตร์ สําคัญ ในปี ค.ศ.1996 ... นอกจากนันที
้ ่เมืองซาวาระก็
ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ และละครสุดฮิตทังไทยและญี
้
่ปนุ่ อาทิ เรื่ อง “ฟั ด จัง โตะ” และละครจากไทยเรื่ องล่าสุดก็คือ
เรื่ อง “Rising Sun” แสดงนําโดย ณเดช, ญาญ่า, แต้ ว, มาริ โอ้ … อิสระให้ ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื ้อของฝาก
ร้ านทํา “Workshop” ให้ นกั ท่องเที่ยวลองทําด้ วยตัวเองและนํากลับไปเป็ นของฝากที่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก
ช่วงบ่าย นําท่านเดินทางสูย่ ่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้ วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีลํ ้ายุคและ
ทันสมัย ... รวมแหล่งช้ อปปิ ง้ และบันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้ าสวรรค์ใหญ่ที่สดุ ของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ
ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามคํ่าคืนเป็ นฉากหลัง ... รวมทัง้
“เทพีเสรี ภาพ” เวอร์ ชนั่ ญี่ปนยื
ุ่ นถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่ รวมค่ าชิงช้ าสวรรค์ , ค่ าเข้ าชม และเครื่ องเล่ นต่ างๆ) ... หรื อช้
อปปิ ง้ “ห้ าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้ คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้
อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้ าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้ าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ
... สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรู ปคู่กบั เจ้ าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริ งด้ วย
อัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”

วันที่หก
0020
0525

สนามบินฮาเนดะ – กรุ งเทพฯ
เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

*** 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
ผู้ใหญ่ / เด็ก (2-12 ปี )
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม
ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน ลดทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ท่านละ
ท่านละ

39,900 บาท
9,500 บาท
-9,000 บาท

***รบกวนส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
้ ศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชันทั
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท
 ชําระยอดทัง้ หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 5,000 บาท

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทังหมด
้

ั้
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและ

ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
ค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
7. กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะยื่นวีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว ถ้ าวีซา่ ไม่ผา่ น ทาง
บริ ษัทฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ โดยทาง
บริ ษัทฯ จะแก้ ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง
และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริ ษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ตอ่ เมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พกั ได้ ทํา
การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้ าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่
้ ๊ ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้ สมาชิกแต่ละบ้ านได้ นงั่ ด้ วยกัน โปรดทราบ!!! ทาง
นัง่ ล่วงหน้ า (PRE CHECK IN) อาจต้ องนัง่ แยกกันทังกรุ
สายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ร้ านอาหาร
คนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้ าจะปิ ดบางส่วน ร้ านอาหารปิ ดเร็วกว่าปกติ ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อน
จองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้ างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้ จองห้ องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้ อง หากท่านจองห้ องแบบเด็กไม่เสริม
เตียงแล้ วต้ องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริกรยกกระเป๋ า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนนค่อนข้ างแคบ
รถบัสไม่สามารถจอดหน้ าโรงแรมได้ จําเป็ นต้ องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้

...โปรดอ่ านข้ อความให้ ถ่ ถี ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง้ เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...

