“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

ทัวร์ญี่ปนุ่ (TAS) SUMMER HONSHU OSAKA-TOKYO (6D3N) BY TG

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

05 – 10 มิถุนำยน 2562
03 – 08 กรกฎำคม 2562
24 – 29 กรกฎำคม 2562
21 – 26 สิ งหำคม 2562
10 – 15 สิ งหำคม 2562

คอนเฟิ ร์ มเดินทาง
15 ท่าน

วันที่

ไม่บังคับทิปไกด์ /
คนขับรถ

มี WIFI บนรถบัส
ตลอดการเดินทาง

กาหนดการเดินทาง

1

สนำมบินสุ วรรณภูมิ ( 23.59 – 07.30 )

2

สนำมบินคันไซ – เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคียว –
ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ – วัดคิโยมิสึ – นำโกย่ำ – ช้ อปปิ้ งย่านซาคาเอะ

3
4

นำโกย่ำ – วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที –
หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอำท์เล็ท
โมโตสุ – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival
(15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

มีบริการนา้ ดื่ม

เช้ า
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ประกันอุบัตเิ หตุ

เที่ยง

คา่



✈

รสบัส + โรงแรม
มาตรฐาน

โรงแรม

NAGOYA SAKAE

- TOKYU HOTEL OR
SIMILAR
MOTOSU VIEW


HOTELHOTEL OR SIMILAR


-

APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR

5

โตเกียว – วัดชิบำมำตะทำอิชำคุเอน – ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ – โอไดบะ –
สนำมบินฮำเนดะ ( 00.20 – 04.50 )



-

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 23.59 – 07.30 )

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C

✈

(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

2359

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 622
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

สนำมบิ น คั น ไซ – เกี ย วโต – เขตอะราชิ ย าม่ า – สะพานโทเกซึ เ คี ย ว – ศำลเจ้ ำ ฟู ชิ มิ อิน ำริ – วัด คิ โ ยมิ สึ – นำโกย่ ำ –
ช้ อปปิ้ งย่านซาคาเอะ

0730

ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่
“เขตอะราชิยาม่า” นาท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติ และเป็ นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรื อศาลเจ้า
มากมายให้ท่านได้เลือกสักการะ หรื อท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยว
ชมความสวยงามและความร่ มรื่ น ด้วยสี เขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ของผูค้ นที่รักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี … และนาท่านชม “สะพานโทเกซึเคียว” ซึ่ งชื่อของสะพานนี้ แปลว่า “สะพาน
ข้ ามสู่ ดวงจันทร์ ” ยังเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีก ด้วย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสุ ดแสนจะ
สบาย อากาศกาลังดี ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนสวยงาม (สี ของใบไม้ จ ะ
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล)
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จากนั้นนาท่านเดินทางชม “ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่ งข้าวตามความเชื่ อของคน
ญี่ปนุ่ ภายในท่านจะได้ชมรู ปปั้นของสุ นขั จิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผูร้ ับใช้ของเทพเจ้าแห่ งข้าวในสมัยนั้น และศาล
เจ้าแห่ งนี้ยงั เป็ นที่ข้ ึนชื่อของประตูโทริ ที่เรี ยงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริ ซนั ที่ตอ้ งใช้เวลาเดินถึง 2 ชัว่ โมงและยังเป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง “Memory of Geisha” อีกด้วย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึ มา ตั้งตระหง่านอยูบ่ นเนิ นเขาสู ง เพื่อ
นาท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ “นา้ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้ว
จะเกิดความเป็ นสิ ริมงคลในด้าน “ความร่ารวย ความมีชื่อเสี ยง และมีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงาม
ของทิวทัศน์ ... แล้วให้ท่านเพลิดเพลินต่อที่ “ถนนสายกาน้าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
มากมาย อาทิเช่น เครื่ องปั้นดินเผา, เครื่ องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ , พัด ชา
รวมทั้งสิ นค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื่อตะลุยช้อปกันที่ “ย่ านซาคาเอะ”ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยาม
ราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมี
ระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย นอกจากนี้ยงั มีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็ นถนนสายนี้ และตัวเมืองนา
โกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้ าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุ
เก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ าอาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิ มร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ างๆ

ในย่านซาคาเอะ ***

ทีพ่ กั : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันทีส่ าม

นำโกย่ำ – วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอำท์เล็ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยม
มากที่สุดแห่ งหนึ่งของญี่ปนแล้
ุ่ วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของ
ทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้ เวลาล่ อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณ “ดาดฟ้ าเรือ” เพื่อบันทึกภาพ
ความงามอย่างแท้จริ งของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านมุ่งหน้าโดยรถบัสสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขาไฟ
ฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของกามะถันอยู่
ด้วย ให้ท่านได้ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิ ท พร้อม
ชิม “ไข่ ดา” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยนื ยาวขึ้น 7 ปี
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บ
เขาริ ม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับ
การเลือกซื้อเลือกชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss,
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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 ...
นอกจากนี้ ยงั มีห มวดสิ นค้าอื่ นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อ ผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้ นเป็ นของแท้และราคาถูก กว่าใน
ห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
พร้ อมเสิร์ฟท่านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ปูยกั 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 หรือเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ี่

โมโตสุ – ภูเขำไฟฟู จิ สถำนีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ. ย. – 16 ก.ค.) หรื อ โอชิ โนะฮัคไค – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงามที่สุดใน
โลกแห่ งหนึ่ ง โดยมีความสู งประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ งมีหิ มะปกคลุ มบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาท่านขึ้ นสัมผัส
บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออานวย )
อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สิ นค้ าพื้นเมือ งและขนมอร่ อย”
มากมายตามอัธยาศัย
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปชมเทศกาล “Fujikawaguchiko Herb Festival” เทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ริม
ทะเลสาบ Kawaguchiko (จัดขึน้ ระหว่ำงวันที่ 15 มิถุนำยน – 16 กรกฎำคม) ภายในงานจะมีการจัดแสดงทุ่งดอกลาเวน
เดอร์มากกว่า 1 แสนต้น เสกให้สวนสาธารณะบริ เวณใกล้ทะเลสาบกลายเป็ นพรมสี ม่วง สวยงาม ส่ งกลิ่นหอมไปทัว่ สี
ม่วงของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สะท้อนกับผิวน้ าในทะเลสาป มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิ อีกมุมหนึ่ งถ่ายรู ปยอดนิ ยมที่มา
เที่ยวญี่ปนหน้
ุ่ าร้อนต้องไปชมให้ได้
*** หากหมดช่วงเทศกาลจะพาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” แทน ... เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ภายในหมู่บา้ นมีบ่อน้ าแปดบ่อที่เกิดจากการละลาย
ของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหิ นลาวาใต้ดินมาเป็ นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี และได้รับใบ
ประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ ละบ่อเป็ นน้ าที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมี
ปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ าย และหญ้าน้ า เกิดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้าย
กับมรกตอยูใ่ นน้ า ท่านสามารถดื่มน้ าสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืน
ยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ***
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรื อ “ศูนย์กลางทีส่ องแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสานักงานสู ง
ระฟ้ า โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็ นย่านแห่ งสี สันที่เต็มไปด้วย ห้างสรรพสิ นค้า ชื่อดัง เช่น 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
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ห้อดัง
ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุกกระจิ ก น่ ารัก ๆในสไตล์แบบญี่ปุ่นกล้อ งถ่ายรู ปดิจิตอล 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 อย่ างคุ้มค่ า อาหารมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ ***
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ทีพ่ กั : APA MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

โตเกียว – วัดชิบำมำตะทำอิชำคุเอน – ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ – โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)

พาท่านเดินทางสู่ “วัดชิบำมำตะทำอิชำคุเอน” ซึ่งตั้งอยูใ่ นคาสึ ชิคากุของเมืองโตเกียวและเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัดนิ กายนิ ชิ
เร็ ง แม้ว่าชื่อทางการมีชื่อว่าวัด Kyoeizan Daikyo-ji ซึ่งมันหมายถึงวัด Shibamata Taishakuten อาคารส่ วนใหญ่สร้างขึ้น
หลังสมัยเมจิ (1868-1912) วัดรวมถึง ประตู Nitenmon, หอ Taishakudo, หอ Kikenjyo, หอหลัก Hondo, ระฆังวัด
Daishoro และสวน Suikeien … ประตู Nitenmon, หอ Taishakudo และหอ Kikenjyo มีการตกแต่งที่หรู หรา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหอ Taishakudo เป็ นงานแกะสลักที่มีชื่อเสี ยง โดยมีรูปแบบของภาพเป็ นภาพสุ ตราดอกบัว Hokekyo แม้ว่ามัน
อาจจะดูเรี ยบง่ายเป็ นผลงานที่ซบั ซ้อนและงดงาม นอกจากนี้ มีทางเดินสาหรับนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ชมวิวเหล่านี้ และงาน
แกะสลักอื่น ๆ ที่นี่เป็ นเหมืองห้องแสดงผลงานแกะสลัก อีกทั้งวัด Shibamata Taishakuten ยังปรากฎในฉากของนิ ยาย
และภาพยนต์มากมาย ซีรียญ์ ี่ปนที
ุ่ ่มีชื่อเสี ยงรู้จกั กันมากที่สุดคื อ “Otoko-wa-tsuraiyo” (มันยากที่เป็ นผูช้ าย) ลักษณะของ
ตัว ละครหลักชื่ อ ว่าโทระซัง คนเร่ รอนใจบุญ ที่ไม่สมหวังในความรัก ลัก ษณะภาพยนตร์ ใช้พ้ืนที่วดั โดยเรื่ อ งหลัก ๆ
เกี่ยวกับวัด ในนิยายผลงานที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดคือผลงานของนักเขียน Natsume Soseki ชื่อผลงานว่า “Higansugimade”
จากนั้นพาท่านมุ่งหน้าสู่ ยา่ นช้อปปิ้ ง “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ ด ๆ ของชาวปลาดิบ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ
กับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากใน
หนังสื อการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็ นต้น หรื อบางที่ก็
หลุดมากจากเกมส์เพลย์ , แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่ ไคล้ หรื ออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี
อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจาวัน สาหรับท่านที่ชื่นชอบการ “ช้ อปปิ้ ง”
สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ” สิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์ เนมชื่อดัง ” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของ
เพียงผูเ้ ดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่ าไปด้วยผูค้ นมากมายและสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกัน
ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และทัน สมัย เป็ นเกาะที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ สั ยทัศ น์ และศัก ยภาพของชาวญี่ ปุ่ น ที่ ส ามารถสร้ า งสิ่ ง ที่ เ ป็ นไปไม่ ไ ด้
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ให้เป็ นไปได้ข้ ึนมา ให้ท่านได้ดื่มด่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ ำสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
และตื่ นตากับสี สันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่ านสามารถลองสั ม ผัส บรรยากาศของอ่ าวโตเกี ยวที่ มี “สะพำน
เรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสี ของกรุ งโตเกียวยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” เวอร์
ชัน่ ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าว (ไม่รวมค่ำชิงช้ ำสวรรค์ , ค่ำเข้ ำชม และเครื่องเล่นต่ำงๆ) หรื อช้อปปิ้ ง “ห้ ำง Aqua City
Odaiba” แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าต่าง ๆ มีจุดเด่นอยูท่ ี่ช้ นั 5 เป็ น “รำเมง ฟู้ ด ธีมพำร์ ค” (Ramen Food Theme Park)
ที่รวบรวมราเมงชนิดต่าง ๆ จากทัว่ ประเทศญี่ปุ่นม และยังเป็ นจุดยอดนิ ยมสาหรับชมวิวสะพานสายรุ ้ง อีกด้วย หรื อจะ
เลือกเดินที่ “DECKS Tokyo Beach” ช้อปปิ้ งมอลล์สไตล์เมืองในโอไดบะที่ภายในเด็คส์โตเกียวบีชเต็มไปด้วยแหล่ง
ช้อปปิ้ ง อาหาร และความบันเทิงอย่างครบครัน รวมไปถึง Tokyo Joypolis สวนสนุ กในร่ มที่สามารถเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมมากมายกว่า 20 แบบได้ในแห่ งเดียว เช่น รถไฟเหาะ, เครื่ องเล่นสไตล์สัมผัสประสบการณ์ และบ้านผีสิง เป็ น
ต้น นอกจากนั้นศูนย์อาหารยังจัดตกแต่งในธีมฮ่องกงอีกด้วย
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นอิสระตามอัธยาศั ย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิ มร้ านอร่ อยจาก

ร้ านค้าต่าง ๆ ***
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 – 04.50 )

0020
0450

เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูก ค้าที่มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อท่องเที่ยวหรือสารวจเส้นทางเท่า นั้น หากท่านถู ก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ นปฏิ
ุ่
เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ

เดินทาง 05 – 10 มิ.ย. / 03 – 08 , 24 - 29 ก.ค. / 21 – 26 ส.ค.

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
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พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

45,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

41,900.- บาท

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

ท่านละ

41,900.- บาท

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

ท่านละ

34,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการ

เดินทาง 10 – 15 ส.ค. 2562

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชาระเงิน

 สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท
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 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
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
หมำยเหตุ
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 อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ 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

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ ำนเอง...
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