TEL 02-051-4193

กําหนดการเดินทางท่ องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น
TOKYO – PINKMOSS – FUJI
6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacifi

เดินทาง 10-14 พฤษภาคม 2560 (ช่ วงวันหยุดยาว) พิเศษ 40,900 บาท !!!!
Flight ขากลับอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามสายการบินว่ าง
วันที ่ 1

กรุงเทพฯ – (เขตการปกครองพิ เศษฮ่องกง)

16:00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค ประตูทางเข้ าหมายเลข 6 เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน
เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูขึ ้นเครื่ องก่อนเวลาเครื่ อง
ออกอย่างน้ อย 40 นาที
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 702
(เวลาท้ องถิ่นฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกงอินเตอร์ เนชัน่ แนล
เพื่อทําการแวะเปลี่ยนเครื่ อง

หมายเหตุ
18:50 น.
22:50 น.

-1-

วันที ่ 2

ประเทศญี ป่ นุ่ -โกเท็มบะ แฟคทอรี ่ เอ้าท์เล็ท-ล่องเรื อฮาโกเนะ- อาบนํ้าแร่ ญีป่ นธรรมชาติ
ุ่

01:05 น.
06:15 น.

เหินฟ้าสู่ มหานครโตเกียว โดยสายการบิน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 524
เดินทางถึงประเทศญี ป่ นุ่ ณ สนามบินนานาชาตินาริ ตะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้ อย...
ุ่ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อนัดหมาย
เวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปนเร็
แจก SET BOX ขนมปั ง บนรถบัส
จากนันนํ
้ าเดินทางสู่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ท” ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจกับสินค้ าแบรนด์เนมที่
แหล่งรวมสินค้ านําเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญี่ปนโกอิ
ุ่
นเตอร์ มากมาย เช่น MK MICHEL
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE
TESSILE ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋ าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI,
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่างTAG,HEUER,AGETE,S.T.DUPONT,
TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้ าแฟชัน่ HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรื อเลือกซื ้อ
สินค้ าสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้ าอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้ วย โซบะร้ อนญี่ปนร้
ุ่ อนๆแสนอร่อย ซาชิมิ อาทิ
ปลาทูน่า กุ้งหวาน ปลาหมึกพร้ อมเบนโต๊ ะเซ็ตอาทิเทมปุระต่างๆทังเทมปุ
้
ระกุ้งและผัก ปลาแซลมอนย่าง ถัว่
หวาน ไข่หวานย่าง ผักต้ มซีอิ๊วพร้ อมด้ วยเครื่ องเคียงเป็ นผักดองแบบญี่ปนุ่ เสิร์ฟพร้ อมด้ วยข้ าวสวยร้ อนๆ
และชาญี่ปนุ่

หมายเหตุ

เที่ยง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” ซึง่ ถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้ รับ
ความนิยมมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของญี่ปนแล้
ุ่ วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่ องเรือโจรสลัด” สัมผัสความ
งามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้ เวลาล่อง 10-15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บริ เวณ “ดาดฟ้าเรื อ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม อัพเกรด
ุ่ กชื่อก็คือ“ปูมตั สึบะ”
พร้ อมเสิร์ฟท่านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ ” เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนญี่ปนอี
ให้ ท่านได้ ลิ ้มรสปูนํ ้าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปนว่
ุ่ า
เป็ นปูนํ ้าเย็นที่เนื ้อมีรสชาติอร่อยที่สดุ และมีเนื ้อที่น่มุ น่ารับประทานให้ ท่านได้ อิ่มอร่อยแบบไม่อนั ้

นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KASUGAI VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ ้าแร่
ในไสตล์ญี่ปนให้
ุ่ ท่านได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํ ้าแร่ ธรรมชาตินี ้มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้
เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
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วันที ่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ -ทุ่ง PINKMOSS- โตเกี ยว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของ
แดนอาทิ ต ย์ อุ ทัย แห่ ง นี ้ และยัง เป็ นภูเ ขาไฟที่ มี
ลักษณะงดงามที่สดุ ในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูง
ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอด
เขา
ตลอดทัง้ ปี ... นํ า ท่ า นขึน้ สัม ผัส บรรยากาศและ
กลิ่ น อายอย่ า งใกล้ ชิ ด ที่ “สถานี ที่ 5” บนระดับ
ความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีทอากาศเอื ้ออํานวย) อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี ้
พร้ อมทังเลื
้ อกชมและซื ้อ “สินค้ าพื ้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย (ขาลงแวะหยุดรถที่ร้านขาย
ของฝากชันที
้ ่ 2-3)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร YOKAN ONSEN บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปนแบบเซ็
ุ่
ตเมนู
หมูยา่ งหินภูเขาไฟ หมูอย่างดี เสิร์ฟเป็ นเซ็ตขนาดใหญ่ พร้ อมด้ วยผักสดนานาชนิดให้ ทกุ ท่านได้ ทดลองย่าง
ด้ วยตนเองบนเตาที่ผลิตมาจากหินภูเขาไฟ พร้ อมด้ วยข้ าวสวยร้ อนๆ และซุปมิโซะ

เที่ยง

บ่าย

จากนันนํ
้ าท่านชมดอกชิบะซากุระ หรือ ทุ่งพิงค์ มอส มีต้นกําเนิดมาจากทวีปอเมริกา
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ ชนิดนี ้มีหลายพันธุ์ ทังสี
้ ชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พื ้นดิน ญี่ปนนํ
ุ่ ามา
ปลูก
หน้ าตาดูคล้ ายกับดอก
ตามรัว้ บ้ าน หรื อตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิดอกไม้ จะบาน และ
ซากุระ

-4-

คํ่า

และออกเดินทางสู่ มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหาร
ญี่ปนบุ
ุ่ ฟเฟ่ ต์ SHABUSHABU สไตล์ญี่ปนุ่ พร้ อมด้ วยนํ ้าจิ ้มรสเด็ด
รสชาติแบบญี่ปนแท้
ุ่ ๆ ผักสดชนิดต่างๆ เครื่ องเคียงเป็ นผักดอง
ญี่ปนุ่ ซุป และข้ าวสวยร้ อนๆ
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Narita View Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที ่ 4

มหานครโตเกี ยว - นมัสการเจ้าแม่กวนอิ ม ณ วัดอาซากุซะ – โตเกี ยวสกายทรี
พิเศษอัพเกรดเมนูปิ้งย่าง – ช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านนมัสการเจ้ าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ ชื่อว่า เป็ นวัดที่มีความศักดิส์ ทิ ธิ์และได้ รับความ
เคารพนับถือมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ มักจะมีผ้ คู น
้
ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ตงของโคมไฟยั
ั้
กษ์ ที่มี
มากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้ วยความสูง 4.5 เมตร ซึง่ แขวนห้ อยอยู่ ณ ประตูทางเข้ าที่อยูด่ ้ านหน้ าสุดของวัดที่มี
ชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้ าสูต่ วั วิหารที่ประดิษฐาน
เจ้ า
ั้
านค้ าขายของที่ระลึก
แม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึง่ เป็ นที่ตงของร้
พื ้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้ า พวงกุญแจที่
ระลึก ฯลฯ ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากของที่ระลึก นําท่านเดินทาง
สู่
“โตเกียวสกายทรี”แวะถ่ายรูป หอคอยที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และสูงที่สดุ ใน
โลก
โดยได้ รับการบันทึกจากสถิตกิ ินเนสบุค็ เวิลด์เรคคอร์ ด ด้ วยความสูงที่ 634
เมตร
หอคอยวิทยุที่สงู ที่สดุ ในโลก โตเกียวสกายทรี เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 56
ที่
ผ่านมา ซึง่ สูงกว่าหอคอยแคนตันในเมืองกวางเจาซึง่ สูง 600 เมตรซึง่
ภายในบริเวณฐานของหอคอยก็จะมีรายละเอียดของการเปรี ยบเทียบความสูงให้ ทกุ ท่านแวะถ่ายรูป หอคอย
TOKYO SKY TREE
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เซ็ตหมูทอดสไตล์ญี่ปนุ่ หรื อเทมปูระทอด และ
สลัดผัก เสริ ฟ์พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ ซอสสูตรเฉพาะของทางร้ าน นํ ้าซุปและเครื่ องเคียงผักดองหอมอร่อย

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ “มหานครโตเกียว” เดินทางสูอ่ ีกย่านที่คน
ไทยคุ้นเคยเป็ นอย่างดี “ย่ านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อ
สินค้ านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื ้อ
สินค้ านานาชนิดได้ จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้ านซานริโอะ ร้ านขาย
เครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสําอาง
ฯลฯ (ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์สภาพการจราจร)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์บาร์ บีควิ เนื ้อหมูสไลด์ พริ กหวาน ฝั กทอง มันเทศญี่ปนุ่
ผักกาด นํามาย่างบนเตารับประทานพร้ อมนํ ้าจิ ้มสไตล์ญี่ปนุ่ พร้ อมด้ วย สลัดผักสด พร้ อมนํ ้าสลัดสูตรต่างๆ
ผักดอง ซุปต่างๆ ทังซุ
้ ปข้ าวโพด ซุปเต้ าเจี ้ยว แกงกระหรี่ ข้ าวสวย

คํ่า

ทางทัวร์ จัด PRIVATE ZONE

นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Narita View Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที ่ 5

สนามบิ นนานาชาติ นาริ ตะ (เขตการปกครองพิ เศษฮ่องกง)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
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22:25 น.

อิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบัส รถบัสรอเพื่อส่ งสนามบินจากโรงแรม)
เหินฟ้าสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 521
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกงอินเตอร์ เนชัน่ แนล
เพื่อทําการแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางจากฮ่องกง สูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709

วันที ่ 6

ประเทศไทย

00:15 น.

เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้ อมกับความประทับใจมิร้ ูลืม

17:10 น
20:55 น.



หมายเหตุ การเดินทางในคณะนี ้จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 30 ท่านผู้ใหญ่ขึ ้นไป และในกรณีที่ผ้ โู ดยสารไม่ครบคณะ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา



กรณีที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าภาษีเชื ้อเพลิงหรื อใด ๆ เพิ่มเติม ราคาและรายการนี ้เป็ นกําหนดการเดินทางที่
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม...



หากเหตุจําเป็ นทางบริ ษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกห้ ามออกนอกประเทศหรื อปฏิเสธการเข้ าประเทศของผู้
เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทาง
เสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการเลื่อนหรื อยกเลิกเที่ยวบิน...



รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า และรูปใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านัน...
้



เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข

พาสปอร์ ตต้ องมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนันบริ
้ ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้
าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
-7 ห้ ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลติ รต่อท่าน นําติดตัวขึ ้นเครื่ องและขนาดของ

* ราคาตั๋วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ายังไม่ ยืนยันการจอง

อัตรานี ้รวม
WIFI on Bus
ค่าตัว๋ โดยสารระหว่างประเทศโดย
ค่าห้ องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
กระเป๋ าสะพายใบใหญ่พบั ได้
ไกด์ 1 ท่าน จากไทย (1 บัส) JAPANESE SPEAKING GUIDE
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน นํ ้าหนักต้ องไม่เกิน 20 กิโลกรัม(เท่านัน)
้ หากใบ
ใดมีนํ ้าหนักเกินที่กําหนด 20 กิโลกรัม ท่านต้ องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์
นํ ้าดื่มวันละ 1 ขวด
SNACK มีให้ รับประทานทานทุกวัน
ค่าการเดินทางระหว่างประเทศ (ประกันอุบตั เิ หตุ 1,000,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการเข้ าชมสถานที่และการแสดงตามโปรแกรมการเดินทาง
อัตรานี ้ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % TAX 3 %

-8-

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้ น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี ้.- กรณีที่มดั จําตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากมีการยกเลิก สายการบินจะเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ผู้เดินทางต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น 100%
- กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากมีการเปลีย่ นแปลงใด อันมีคา่ ใช้ จา่ ย เป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรณีมีการยื่นวีซา่ แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้ จ่าย 100 % ของค่าทัวร์
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