“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG)

กาหนดการเดินทาง

ราคา

16 – 21 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)
22 – 27 พฤษภาคม 2562
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กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )
ฮาเนดะ – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ ค
– สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้ อปปิ้ ง เอออน พลาซ่ า
คามาคุระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรื อโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวา
คุดานิ – ช้ อปปิ้ ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –
ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้ อปปิ้ ง มิตซุย เอาท์เล็ท – สนามบิน
ฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 )

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG)

ประกันอุบัตเิ หตุ



รสบัส + โรงแรม
มาตรฐาน

โรงแรม

CANDEO HOTEL
SANO OR SIMILAR



MOTOSU VIEW
(HOTEL)HOTEL OR SIMILAR
APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2)
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ ครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***

2315

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 682
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ฮาเนดะ – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ ค – สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้ อปปิ้ ง เอออน พลาซ่ า

0655

ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ จงั หวัด “อิบารากิ” เพื่อสักการะ “พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ ” พระพุทธรู ปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์
ที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเคยเป็ นรู ปปั้ นที่สูงที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสื อบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค
จากความสู งถึ ง 120 เมตร ทาให้สามารถมองเห็ นได้ต้ งั แต่ ใจกลางเมืองโตเกี ยวเลยทีเ ดี ยว หลังจากสั ก การะขอพร
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่แล้ว สามารถเข้าชมบริ เวณภายในพระพุทธรู ปได้ท้งั 5 ชั้น ซึ่ งเต็มไปด้วยบรรยากาศ อันน่าอัศจรรย์
ทาให้เกิดความเงียบสงบและความผ่อนคลาย และขึ้นไปยังจุดที่เป็ นหอสังเกตุการณ์ในระดับความสู งที่ 85 เมตร ซึ่งจะ
อยูต่ รงส่ วนของหน้าอกพระพุทธรู ป เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้า นกว้างได้ท้งั หมด และสามารถมองเห็ นภูเขา
ไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย ...ใต้พระบาทของพระพุทธรู ปจะมีสวนกว้างใหญ่ โดยมีดินแดนสุ ขาวดีเป็ นต้นแบบ มีดอกไม้
สี สันสดใสแบ่งบานตามฤดูกาลภายในสวนยังมีสวนสัตว์ขนาดเล็กที่สามารถสัมผัสกับสัตว์ตวั เล็ก รวมถึงการชมโชว์
ของลิงได้อีกด้วย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
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หลังรั บประทานอาหารกลางวัน นาท่านชมสวนดอกไม้อ ันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ ค” สวนดอกไม้ริมทะเล
ขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ติดกับ มหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม้ หลายโซน มีทุ่งดอกไม้ประจาฤดูกาลหลายสาย
พันธุ์ห มุนเวียน ออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้ง ปี อาทิเ ช่น Nemophila , Rose Flower , Adonis , Csmos ,
Narcissus , Christmas Rose , Sukashiyuri Lilies , Tiger Lilies ที่ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป แซมด้วยดอกไม้
นานาพันธุ์หลากสี หลากสไตล์ (การบานของดอกไม้ ขนึ้ อยู่กับสภาพอากาศ) ในช่วงต้นฤดูร้อนปลายเดือนเมษายน ถึง
ปลายเดือนพฤษภาคม จะมีทุ่งดอกเนโมฟี ลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่ วนดอกบานชื่นจะบานในช่วงกลางฤดู
ร้อน คือ ช่วงกลางมิถุนายน ถึง กันยายน ... จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศนัง่ “Seaside Train” เข้าไปยังสวนดอกไม้
ขนาดใหญ่ บนพื้นที่ก ว่า 1.9 ล้านตารางเมตร และที่พลาดไม่ได้อี กจุ ด คื อ “ชิ ง ช้ าสวรรค์ ยัก ษ์ ” (Flower Ring Ferris
Wheel) สัญลักษณ์ประจาสวนฮิตาชิ ซี ไซด์ พาร์ ค คือ ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนี ยภาพสวยงามโดยรอบทัว่ ทั้ง
สวน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่ งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ตามอัธยาศัย (รวมเฉพาะค่ ารถไฟชมสวน / ไม่ รวมค่ า
เครื่ องเล่นต่างๆ ภายในสวน)
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จากนั้นพาท่านไป “สวนดอกไม้ อาชิคางะ” (Ashikaga Flower Park) (จัดขึ้นในช่ วงวันที่ 27 เมษายน – 20 พฤษภาคม)
ซึ่ งสวนดอกไม้ อาชิคางะ เป็ นหนึ่ งในสวนดอกวิสทีเรี ยที่สวยงามและอลังการที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาด
ใหญ่กว่า 60 ไร่ ที่จดั แบ่งออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ มากมายให้นกั ท่องเที่ยวได้ชื่นชม โดยมีไฮไลท์อยูท่ ี่อุโมงค์ตน้ วิสทีเรี ยยาว
เกื อ บ 100 เมตร และต้นวิสทีเ รี ยขนาดใหญ่ ยกั ษ์อ ายุกว่า 140 ปี มาแล้ว อยู่ที่จ ังหวัดโทชิ กิ (Tochigi) เมือ งอาชิ คางะ
(Ashikaga) ห่ างจากโตเกี ยวประมาณ 2 ชั่ว โมงเท่ านั้น ซึ่ งดอกวิส ทีเ รี ยเป็ นดอกไม้ที่ชาวญี่ ปุ่นให้ค วามสาคัญ มาก
เช่นเดียวกับดอกซากุระ โดยในภาษาญี่ปุ่น ดอกวิสทีเรี ยนี้ จะอ่านออกเสี ยงว่า ฟูจิ เสี ยงเดียวกับภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาประจา
ชาติ และยังถูกใช้เป็ นชื่อตระกูลของคนญี่ปนกั
ุ่ นอย่างแพร่ หลาย รวมไปถึงชุดการแสดงคาบูกิ ที่เป็ นการแสดงละครเวที
ของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมด้วย ทาให้สวนแห่ งนี้เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิซ่ึงเป็ นช่วงพีค จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันมากมาย
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จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่าง ๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัย
สไตล์ญี่ปนุ่ มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ
นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษี สิ นค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยงั มี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ ***
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ทีพ่ กั : CANDEO HOTEL SANO หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ าม

คามาคุระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรื อโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้ อปปิ้ ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

นาท่านเดินทางสู่ เมือง “คามาคุระ” เป็ นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยูไ่ ม่ไกลจากโตเกียวนมัสการ “พระใหญ่ ไดบุทสึ แห่ ง
วัดโคโตคุอิน” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระ มีความสู งถึง 13.5 เมตร ซึ่ งเป็ นรู ปปั้นพระที่สูงเป็ นอันดับสองของ
ญี่ปุ่น รองจากพระใหญ่ที่ว ดั โทไดจิเ มืองนารา เดิ มทีอ งค์พระจะประดิ ษฐานอยู่ ภายในอาคารวัด แต่ เมื่อประมาณ
ศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่ วนได้ถูกพายุไต้ฝนุ่ ทาลายลง ทาให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ต้ งั อยูโ่ ดยไม่ได้
สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยง
และได้รับความนิ ยมมากที่สุดแห่ งหนึ่งของญี่ปนแล้
ุ่ วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่องเรื อโจรสลัด” สัมผัสความงาม
ราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้ เวลาล่ อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณ “ดาดฟ้ า
เรื อ” เพื่อบันทึกภาพความงามอย่างแท้จริ งของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนประสบการณ์ดว้ ยการ “นั่งกระเช้ า” มุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้น
จากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้จะ
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มีส่วนผสมของกามะถันอยูด่ ว้ ย ให้ท่านได้ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้เปลือก
ของไข่จะมีสีดาสนิท พร้อมชิม “ไข่ ดา” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยนื ยาวขึ้น 7 ปี

นาท่านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ท ” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ โลกมาไว้ด้ว ยกัน บนหุ บเขาริ ม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือก
ชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ นค้า
Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น ... นอกจากนี้ยงั มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่าง
รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000
ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ … สมควรแก่เวลานาท่าน เดินทางเข้าสู่ ที่พกั พร้อมทั้ง
อาบน้ าแร่ ธ รรมชาติ เพื่อ สุ ขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อ นกับการลองอาบ “ออนเซ็ น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ ปุ่นและ
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยกั ษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้ อ มีรสชาติอ ร่ อ ยที่สุ ดและมีเนื้ อ ที่นุ่มน่ ารับประทานให้ท่านได้อิ่ มอร่ อ ย
“แบบไม่อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้าแร่ ธรรมชาติ” เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่
วันทีส่ ี่

ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้ อปปิ้ ง ชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG)

นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงามที่สุดใน
โลกแห่ งหนึ่ ง โดยมี ความสู ง ประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ ง มีหิ ม ะปกคลุ มบนยอดเขาตลอดทั้ง ปี ... น าท่า นขึ้ น สัมผัส
บรรยากาศและกลิ่ นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อ ากาศเอื้อ อานวย )
อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สิ นค้ าพื้นเมือ งและขนมอร่ อย”
มากมายตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางชมความงดงามอลังการของ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรื อที่รู้จกั กันในนาม “พิ้งค์ มอส”
สี ชมพูสดใสบานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (13 เมษายน – 28 พฤษภาคม) ดอกไม้จะบานและหน้าตาดู
คล้ายกับ ดอกซากุระ ส่ ว นในฤดู อื่นจะมีใบสี เ ขียวแทนดู ค ล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึ งเรี ยกกันว่า “ชิบะซากุระ” ซึ่ ง คาว่า
“ชิบะ” หมายถึงต้นหญ้า จึ งแปลได้ว่า “ซากุระต้ นหญ้ า ” นาท่านเดิ นชมต้นชิ บะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลู กอยู่
บริ เวณรอบภูเขาฟูจิซ่ึงมีจานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสี ขาว สี ชมพู และสี แดง ซึ่งสี ของดอกจะ
เข้มขึ้นตามอายุที่ปลูกให้ท่านได้สัมผัสและ เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
*** ในกรณีที่ทุ่ง ดอกพิ้ง ค์ มอสปิ ด ทางบริ ษ ัท ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ นาท่านเดิ นทางสู่ “หมู่บ้า นโอชิโ นะฮัคไค” นาท่าน
เจาะลึกตามหาแหล่งน้ าบริ สุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้ งั อยูใ่ นหมู่บา้ นโอชิโนะ จังหวัดยามานาชิ
หรื อ พูดในทางกลับกัน คื อ กลุ่ มน้ าผุดโอชิ โนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ นก็สัมผัส ได้ถึ งอากาศ
บริ สุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีให้เห็ นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋ วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่าย
สบายอารมณ์ อุณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 12 องศา ฯ นอกจากชมแล้วยังมีน้ าผุดจากธรรมชาติให้ท่านได้ตกั ดื่มตาม
อัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไคยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าโอท็อปชั้นเยีย่ มอีกด้วย ***
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่ านชินจูกุ” หรื อ “ศูนย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสานักงานสู ง
ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG)

ระฟ้า โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการปกครอง
ของมหานครโตเกี ยว และ ฝั่ งทิศ ตะวันออก เป็ นย่านแห่ ง สี สั น ที่เ ต็ มไปด้ว ย ห้ างสรรพสิ นค้า ชื่ อ ดัง เช่ น Isetan,
Takashimaya, Odakyu เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีร้านสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสิ นค้าแฟชัน่ , ร้านขายสิ นค้าลดราคา
และสิ นค้ามือ สอง ร้ านอาหาร และย่านคาบูกิ โชะ ซึ่ งเป็ นแหล่ งบันเทิง ยามราตรี ที่ใหญ่ ที่สุ ดของญี่ ปุ่น ท่านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้ อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสาอางยีห่ ้อดัง
ๆ เสื้ อ ผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ ารั ก ๆในสไตล์แบบญี่ ปุ่ นกล้อ งถ่ ายรู ปดิ จิ ตอล MP-3, Walkman, CD-Player ,
คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา เป็ นต้น นอกจากนั้นท่าน ยังจะได้เห็ นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้าในกรุ งโตเกียว ที่นบั ได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่าง ๆ ***

ทีพ่ กั : APA MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้ อปปิ้ ง มิตซุย เอาท์เล็ท –
สนามบินฮาเนดะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)

นาท่านเดิ นทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญ ท่านกราบนมัส การขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิ ทธิ์ ของวัดแห่ งนี้
หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In
Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของ เครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือก
ชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่ กบั แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มี
ความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิ ติค วามสู งของหอกวางตุ ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีค วามสู ง 600 เมตร และ
ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG)

หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุ
เทคโนโลยี แนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาโทโยสุ ” ตลาดปลาแห่ งใหม่ของโตเกียว ซึ่งได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อ วันที่ 11
ตุล าคม 2018 ที่ผ่านมา นี้ ตลาดปลาโทโยสุ ส ร้ างขึ้นโดยค านึ งถึ งสุ ขอนามัย มีก ารควบคุ มอุ ณหภู มิภายในตลาดให้
พอเหมาะ ต่างกับตลาดปลาซึกิจิที่เป็ นตลาดเปิ ดโล่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุ จึงสามารถ
คงความสดของปลาและสิ นค้าอื่นๆได้ตามที่ตอ้ งการ

จากนั้นนาทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และทันสมัย เป็ นเกาะที่ แสดงให้เ ห็ นถึ ง วิสั ยทัศ น์ และศัก ยภาพของชาวญี่ ปุ่น ที่ส ามารถสร้ า งสิ่ ง ที่เ ป็ นไปไม่ได้
ให้เป็ นไปได้ข้ ึนมา ให้ท่านได้ดื่มด่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ าสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ตื่ น ตากับ สี สั น ของแสงไฟที่ ป ระดับ ประดา ท่ า นสามารถลองสั ม ผัส บรรยากาศของอ่ า วโตเกี ย วที่ มี “สะพาน
เรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์
ชัน่ ญี่ปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่ รวมค่ าชิงช้ าสวรรค์ , ค่ าเข้ าชม และเครื่ อ งเล่ นต่ าง ๆ) หรื อ ช้อปปิ้ ง “ห้ าง Aqua
City Odaiba” แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าต่าง ๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ช้ นั 5 เป็ น “ราเมง ฟู้ด ธีมพาร์ ค” (Ramen Food Theme
Park) ทีร่ วบรวมราเมงชนิ ดต่าง ๆ จากทัว่ ประเทศญี่ปุ่นม และยังเป็ นจุดยอดนิ ยมสาหรับชมวิว สะพานสายรุ ้ง อีกด้ว ย
หรื อจะเลือกเดินที่ “DECKS Tokyo Beach” ช้อปปิ้ งมอลล์สไตล์เมืองในโอไดบะ ที่ภายในเด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปด้วย
แหล่งช้อปปิ้ ง อาหาร และความบันเทิงอย่างครบครัน รวมไปถึง Tokyo Joypolis สวนสนุ กในร่ มที่สามารถเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมมากมายกว่า 20 แบบได้ในแห่ งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เครื่ องเล่นสไตล์สัมผัสประสบการณ์ และบ้านผีสิ ง
เป็ นต้น นอกจากนั้นศูนย์อาหารยังจัดตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกด้วย
*** เพื่ อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเที่ยงและมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อย
จากร้ านค้าต่าง ๆ ***
วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )

0020
0525

เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้น
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*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้า ที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อ ท่องเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ ุ่ นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

42,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

38,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

38,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

32,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท

 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 25 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
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6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปนุ่ อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนห้
ุ่ องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง...
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