OSAKA TOKYO SAKURA 6D4N (TG)

เที่ยวครบสูตร เส้นทางไฮไลท์ของญี่ปน!!
ุ่

 ทานชาบู ชาบู สไตล์
ญี่ปนุ่
 ทานบุฟเฟ่ ตข์ าปู

เทีย่ วเมืองหลวงเก่าของญีป่ นชมวั
ุ่
ดดังแห่งนารา
ชมแสงสี ตระการตา ชมเทศกาลซากุระ
ช้อปปิ้ งจุใจ พักออนเซ็น 1 คืน พร้อมทานขาปู!!

มีนาคม – เมษายน 2562
ราคาสุดคุ้ม 43,900
วันที่
1
2
3
4
5
6

-

รายการ

TG 622 BKK – KIX 23.15 – 06.25
TG 677 NRT – BKK 17.30 – 22.30

อาหาร
B L D

โรงแรม

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – ศาลเจ้ าฟูชมิ ิ อินาริ –
นาบานาโนะ ซาโตะ (อิลูมิเนชั่น) – นาโงย่ า
นาโงย่ า – ทะเลสาบฮามานะ – นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าคาจิคาจิ – เรียนชงชา
– ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิโกะรีสอร์ ท – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ –
จุดชมซากุระแม่ น้าเมกุโระ – โตเกียว
อิสระฟรีช้อปปิ ้ งตลอดทัง้ วัน หรือ เลือกซือ้ ทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(ไม่ รวมค่ าตั๋วสวนสนุกและค่ าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตท้ี ัวร์ เสริม
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ – สนามบินนาริตะ –
กรุงเทพฯ
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-

SUNROUTE PLAZA NAGOYA
HOTEL หรือเที่ยบเท่ า
FUJISAN GARDEN
HOTELหรือเที่ยบเท่ า

-

-

SHIMBASHI ATAGOYAMA
TOKYO REI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

-

SHIMBASHI ATAGOYAMA
TOKYO REI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

DAY 1

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – สนามบิ นคันไซ

20.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการ

23.15

บิ นไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 640

DAY 2
06.25

สนามบิ นคันไซ – วัดโทไดจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ – นาบานาโนะ ซาโตะ (อิ ลูมิเนชัน)
่ – นาโงย่า
เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปนุ่ สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 710 ก่อนจะย้าย
เมืองหลวงไปอยู่เกียวโต นาราเป็ นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปี เท่านัน้ แต่ชว่ งเวลาสัน้ ๆ นี้ =>ศิลปะ
วัฒนธรรม ความเชือ่ ระบบการปกครอง กลับหยังรากลึ
่
กเป็ นรากฐานสาคัญของประเทศญี่ปนุ่ ตราบ
จนปั จจุบนั เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยงั มี แหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ วัดโทไดจิ เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็ น วัดสาคัญทีส่ ุดของเมืองนารา =>
ทางเข้าวัดสง่างามด้วย ซุ้มประตูใหญ่ ทีม่ เี สาถึง 18 ต้น รองรับ หลังคาเป็ น สถาปั ตยกรรมชิน้ งาม–
สมัยคามาคูระ สร้างขึน้ ปี ค.ศ. 743 นมัสการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วย
สัมฤทธิส์ ูงถึง 16.2 เมตร หนัก 500 ตัน เป็ นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่สี ุดในโลก ประดิษฐาน วิ หาร

กลางวัน

หลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึน้ ใหม่ถงึ 2 ครัง้ วิหารปั จจุบนั มีขนาด เพียง 2 ใน 3
ของหลังเดิม แต่ยงั ได้ช่อื ว่าเป็ น วิหารไม้ใหญ่ ท่สี ุดในโลก จุดเด่นอยู่ท่กี ารใช้ซุงขนาดใหญ่ มา
รวมกันเป็ นเสา บริเวณสวนของวัดจะได้เพลินเพลินกับกวางแสนเชือ่ งทีจ่ านวนมีมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการ
เก็บเกีย่ ว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รบั การนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่ งการค้าด้วย เป็ นศาลเจ้าทีม่ ชี อ่ื เสียง
และได้รบั ความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริวา่ 30,000 แห่งทัวญี
่ ่ปนุ่ สัมผัสความสง่างาม โท
ริอิ หรือ ซุ้มประตูญ่ีป่ นุ โบราณ จานวนมากกว่าหมื่นคู่ ตัง้ เรียงรายกันจนกลายเป็ น อุโมงค์โทริอิ
รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สแี ดง ใน
ฉากภาพยนตร์ดงั เกอิชา
นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ท่ใี หญ่ทส่ี ุดในประเทศญี่ปนุ่ ได้รบั
ความนิย มจากชาวญี่ป่ ุนเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ด อกไม้หรือ ลักษณะของการจัดสวน
ดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีก ารจัดดอกไม้ท่แี ตกต่างกันออกไป ภายในยังมีห้องปรับอุณหภู มิ
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สาหรับดอกไม้ซ่งึ นามาจากเมืองร้อน รวมถึงเพลิดเพลินกับความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล
เช่น ดอกดาเลีย คอสมอส เป็ นต้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะซื้อตั ๋ว
เพิม่ เพื่อขึน้ สู่จุดชมวิวของหอคอย เพื่อชมวิวของบริเวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิ สระให้
ท่านได้ชมไฟประดับหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงทีใ่ ช้ประดับประตาเต็มพื้นทีส่ วน ไฟประดับ
ทีน่ ี ถ่ ือเป็ นหนึ ง่ ในสิ บไฟประดับทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของญีป่ นเลยที
ุ่
เดียว
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นาท่านเข้าสู่ท่พี กั นาโงย่า ณ SUN ROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3

นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าคาจิ คาจิ – เรียนชงชา – ทะเลสาบยามานากะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ คนญี่ปนุ่
เชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทาให้เพิม่ พลังได้ สาหรับที่น่ี นอกจากท่านจะได้ชม
แหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อของฝากทีข่ น้ึ ชือ่ ของทีน่ ่ไี ด้อกี ด้วย เช่น
พายปลาไหล หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับปลาไหล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าคาจิ คาจิ ถึงจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา
ไฟฟู จิแ ละทะเลสาบคาวากุช ิโ กะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่ อระหว่างชายฝั ง่ ตะวันออกของ
ทะเลสาบคาวากุ ช ิโ กะกับ จุ ด ชมวิว ใกล้ย อดภู เ ขาเทนโจ ทีมีค วามสู ง กว่ า 1,000 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล ทาให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ
และเหนือจุดชมวิวขึน้ ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็ นทีต่ งั ้ ของศาลเจ้าเล็กๆ อีกทัง้ ยัง
มีเส้นทางเดินไปยังภูเขามิสโึ ทเกะเส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ่สี วยงาม ที่จุดชมวิว
บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมีทศั นียภาพที่สวยงามแล้วยังมี ตัวการ์ตูนทีน่ ่ ารักๆตกแต่งคู่กบั วิวที่
งดงามของภูเขาไฟฟูจิ และพลาดไม่ได้กบั กระดิง่ รูปหัวใจ ซึ่งเป็ นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของยอดเขา
แห่งนี้ มีความเชื่อกันว่าถ้าเราเคาะกระดิง่ พร้อมกับอธิษฐานแล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจผิ ่าน
กรอบรูปหัวใจได้จะทาให้สมหวัง (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศเอื้ออานวย)
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คา่

จากนัน้ สัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ นาท่านเข้าร่วม เรียนชงชา ดื่มด่าไปกับสุนทรียแ์ ห่งการชง
ชาอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวญี่ปนุ่ ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการดืม่ ชาสไตล์ญ่ปี นุ่ แท้ๆ ในพิธชี งชาอัน
เต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบญี่ป่ นุ
สมควรแก่เ วลา นาท่า นเข้าสู่ท่พี ัก ทะเลสาบยามานากะ ณ FUJISAN GARDEN HOTEL
หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารค่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ าแร่สไตล์ญ่ปี นุ่ หรือที่เรียกกันว่า การ
อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่าการ
อาบน้ าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

กลางวัน

ทะเลสาบยามานากะ – ซากามิ โกะรีสอร์ท – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ – จุดชมซากุระแม่น้ าเมกุโระ –
โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ซากามิ โกะรีสอร์ท (Sagamiko Resort) เป็ นสวนสนุกขนาดเล็กอยู่ภายในรีสอร์ท
คอมเพล็ทตัง้ อยู่ขา้ งๆทะเลสาปซากามิโกะ มีเครื่องเล่น สนามเด็กที่สวนสนุกอยู่หลายชนิดที่มวี วิ
ของทะเลสาป ภูเขาทีส่ วยงาม และภายในรีสอร์ทแห่งนี้ยงั มีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่นๆให้บริการ
อีกไฮไลท์หนึ่งของสวนสนุ กแห่ งนี้ท่ดี ึง ดูดนักท่ องเที่ยวมาได้ม ากมายนอกเหนือจากทิวทัศน์ ท่ี
สวยงามแล้ว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิท่านสามารถชมความงามของต้นซากุระกว่า 2000 ต้น ระหว่าง
ปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน การชมซากุระขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ **ราคาทัวร์ไม่
รวมกิ จกรรม และเครื่องเล่นภายในซากามิ โกะรีสอร์ท**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ศูนย์กลางมหานครทีค่ ราคร่าไปด้วยผูค้ นมากมาย เดินทางสู่
ย่า น ช้ อปปิ้ งชิ นจูก ุ ตื่น ตาตื่น ใจกับ บรรยากาศเมือ งหลวง ณ กรุ งโตเกีย วที่ค ราคร่ า ด้ว ยผู้ค น
มากมาย และเทคโนโลยีทนั สมัยตลอดสองข้างทาง นาท่านสัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของ
ญี่ป่ นุ ทีท่ ่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าทีถ่ ูกตาถูกใจถูกเงินในกระเป๋ า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ ง
ทีม่ คี วามเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปั จจุบนั ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวม
ร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชือ่ ดังเป็ นทีน่ ิยมทัง้ ชาวญี่ปนุ่ และ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 เยนเท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 8%) มีทงั ้ เครื่องสาอางค์ กิฟ๊ ช๊
อป ขนม และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายทีท่ ่านสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้านได้ในราคาสบาย
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กระเป๋ า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง
อุปกรณ์อเี ลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจติ อล หรือสินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง เสื้อ ผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่น กระเป๋ า
รองเท้า เครื่องสาอางค์ยห่ี อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคา
ถูกกว่าเมืองไทย
น าท่ า นเดิน ทางสู่ จุด ชมซากุร ะแม่ น้ า เมกุโ ระ จุ ด ชมซากุ ร ะชื่อ ดัง อีก แห่ ง ของกรุ ง โตเกีย ว
เพลิดเพลินไปกับความงดงาม ของดอกซากุระทีเ่ รียงรายไปตามเส้นแม้น้ าและจะประดับตกแต่งไป
ด้วยมีโคมไฟสีเหลืองแดง ห้อยอยู่ตามต้นซากุระ ให้บรรยากาศสุดชิวริมน้ า อีกทัง้ ยังมีรา้ นค้าแบบ
แผงลอยเล็กๆ ขายของกิน ในบริเวณนี้อกี ด้วยการชมซากุระขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
**อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู่ท่พี กั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI
HOTEL หรือเทียบเท่า

(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5

เช้า

ฅ

โตเกียว – อิ สระฟรีช้อปปิ้ งตลอดทัง้ วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์
ราคตั ๋วผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท(ไม่รวมค่าเดิ นทาง)
หรือ เลือกซื้อซิ ตี้ทวั ร์เสริ ม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่าย่านชิ นจูก,ุ อะคิ ฮาบาร่า, ชิ บูย่า, กิ นซ่า, ฮาราจูก ุ
ไกด์แนะนาการเดิ นทาง (ไม่มีรถบัสให้บริ การ)
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดีสนี ยแ์ ลนด์ ==> ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,700 บาท
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางโดยรถไฟ)
นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแห่งความ
หฤหรรษ์อนั ยิง่ ใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว
โตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดสิ นีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ ภาษาญี่ปนุ่ และภาษาอังกฤษ
พร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลิน กับความอลังการของจินตนาการตื่นตา
กับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–
CARIBBEAN สนุ กกับการนัง่ เรือบุกป่ า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานา
ชนิด ผ่อนคลายอิรยิ าบทกับการ นังรถไฟชมความหลากหลายในดิ
่
สนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ
สนุ กเพิ่มกับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่
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โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO BLASTER ทีจ่ ะนาเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์
เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนาน
อย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึกสไตล์ดสิ นีย์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับความงาม
ของ ขบวนอิ เ ล็กทริ คพาเหรดอันตระการตา บัน ทึก ภาพความประทับ ใจกับ การ์ตู น ดัง ของ
วอล์ทดิ สนี ย์ท่ที ่านชื่นชอบ หมายเหตุ : กรณี ลูกค้าต้ องการเดิ นทางไปโตเกียวดิ สนี ยซ์ ี ต้ อง
ชาระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพิ่ มเองท่านละ 520 เยน ไปกลับ
***อาหารกลางวันและคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู่ท่พี กั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI
HOTEL หรือเทียบเท่า

(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 6
เช้า

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิ ซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิสิ์ ทธิที์ ่มคี วามสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่ง
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็ นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปนุ่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนประเทศญี่ป่ นุ วัดอาซากุสะ เป็ นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง
มีโคมไฟยักษ์สแี ดงทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ าหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้
ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึก อาทิเช่น
แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึน้ ชื่อของย่านนี้ เช่น
ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็ นต้น ทางทิศ
ตะวันออกของวัดคือ แม่น้ าซูมดิ ะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมดิ ะโค
เอ็น ซึ่งเปิ ดโล่งสู่แม่น้ าด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นาท่านเดินทางสู่ ชิ ซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ ซึ่งมีสนิ ค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือก
ซื้อเลือกชมทัง้ สินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในญี่ปนุ่ ซึ่งล้วนแต่มคี ุณภาพเหมาะสมกบ
ราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA,
GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
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17.30
22.30

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
**********************************************************

กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง
20 – 25 มี.ค.
27 มี.ค. – 1 เม.ย.
3 – 8 เม.ย.

ราคาผู้ใหญ่
2 – 3 ท่าน
43,900 บาท
43,900 บาท
43,900 บาท

ราคาเด็ก
2 – 12 ปี
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

ราคาเด็กทารก
น้ อยกว่า 2 ปี
11,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
9,500 บาท
9,500 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริป
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เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o เดือน มีนาคม มัดจาท่านละ 15,000 บาท
o เดือน เมษายน มัดจาท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์
์

หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีม ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้ กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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