** นําท่านชม “สวนอุเอะโนะ” สถานที่ ชมซากุระ ชื่อดังใจกลางกรุ งโตเกียว
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่
** อิสระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรื อ เลือกซื้ อทัวร์ เสริ มสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้นั
** บริ การท่านด้วยนา้ ดืม่ ทีญ
่ ปี่ ุ่ นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน /
4-9 เมษายน 2562 (วันจักรี )
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.15 น.

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JG) SPECIAL TOKYO SAKURA (HND-HND) 6D3N (TG)

วันทีส่ อง

เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - โอชิโนะ ฮัคไค - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์ เล็ต ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

06.55 น.

เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองคามาคุระ” นําท่านกราบนมัสการขอพรจาก “หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ ”
พระพุทธรู ปสําริ ดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร แต่ต่อมาในปี
ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพดั จนได้รับความเสียหาย และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปใน
ทะเล แต่องค์พระมิได้ชาํ รุ ดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี แล้ว
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้นื ดินและซึมไปยังบ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าทีอ่ ยูใ่ นบ่อจะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาดและ
สดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับแหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่นอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเปลี่ยนอิริยาบถในการเดินทางด้วยการนัง่ รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟท้องถิ่นที่สามารถมองเห็นวิว
"ภูเขาไฟฟูจิ" ที่เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปนุ่ และมีความสูงที่สุดในญี่ปนุ่ สูงถึง 3,776 เมตร
รู ปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็ นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุกด้าน ตัวภูเขาทํามุม
45 องศากับพื้นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสีขาวโพลนที่ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อ
ทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขาไฟฟูจิจดั ว่าเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึน้ อยู่กับสภาพท้ องฟ้ าอากาศเปิ ด) จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับ
สินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต” แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปนโกอิ
ุ่
นเตอร์
มากมาย ทั้งกระเป๋ า เครื่ องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชัน่ สินค้าสําหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆอีก
มากมาย
 พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปนุ่ แบบไม่อ้นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JG) SPECIAL TOKYO SAKURA (HND-HND) 6D3N (TG)

วันทีส่ าม

ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ ดา) - มหานครโตเกียว โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ต้งั ตระหง่านอยูเ่ หนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํ้าทะเล นําท่าน
ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรื อชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ข้ นึ
ได้ในวันนั้นๆ) เพือ่ ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” เพื่อ “ล่ องเรือโจร
สลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ” เพือ่ ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงาม
ของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปี ที่แล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบัส) หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ นึ มาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกํามะถันอยู่
ด้วยโดยความร้อนของนํ้าที่ผดุ ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะ
มีสีดาํ สนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดาํ หนึ่งฟองจะทําให้อายุยนื ขึ้นเจ็ดปี ” จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มหา
นครโตเกียว” และเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็ นอุโมงค์ใต้ทะเล หรื อ ที่ญี่ปุ่นเรี ยกว่า “โตเกียว เบย์ อค
วาไลน์ ” ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยูท่ ี่การเป็ นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็ นอุโมงค์ใต้ทะเลผสม
สะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริ เวณกลางทาง ซึ่งมีชื่อเรี ยกว่า TOKYO BAY OASIS
หรื อ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ่งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้าง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่งนอกจากจะเป็ นที่พกั รถแล้วที่นี่ก็ยงั มีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไป
ถึงร้านเกมส์ให้พกั ผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย นําท่านสู่ “หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo german village)” ให้ทุกท่าน
เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชนบทเยอรมันพร้อมชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ต้อนรับวันคริ สต์มาสและ
วันปี ใหม่ที่กาํ ลังจะมาถึง การประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดูหนาวของที่นี่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจิบะและถือเป็ น “หนึ่งในสามการประดับประดาไฟที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก”
อีกด้วย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JG) SPECIAL TOKYO SAKURA (HND-HND) 6D3N (TG)

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยด้ วยตัวเอง หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านทดลองใช้บริ การรถไฟสายโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง และได้ชื่อว่าเป็ นการคมนาคมที่เป็ นที่
นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น ท่านจะสนุกสนานกับการนัง่ รถไฟในญี่ปุ่น เพือ่ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรู ปแบบ
หนึ่ง อิสระช้อปปิ้ งในกรุ งโตเกียว แล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองโตเกียว ไม่วา่ จะไปที่ไหน ก็ชอ้ ป
ปิ้ งสนุกได้ทุกที่กนั เลย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสําอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์)
ย่ านอาคิฮาบาร่ า หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริ คทาวน์ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังที่สุดในเรื่ องของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ทั้ง กล้องดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียว
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station
ย่ านอิเคะบุคุโระ ย่านช็อปปิ้ งที่ยงิ่ ใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อ
สินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่ สวยงามตามอัธยาศัย
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station
ย่ านชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รู ปปั้ นสุนขั แสนรู ้ ที่
กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station
ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่ นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้าง
ทางเรี ยงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่ น เสื้อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านฟาสท์ฟูดที่วนั สุ ดสัปดาห์จะ
เป็ นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรื อ “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้าน
เครปญี่ปุ่นอร่ อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรื อเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
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การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station
เลือกซื้อทัวร์ เสริมเทีย่ ว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” สวนสนุกซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตาํ นานและ
จินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้สมั ผัสกับเครื่ องเล่นในหลายรู ปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็ นต้น
พบเครื่ องเล่นมันส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยูใ่ นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวัญกับเหล่าผีชื่อดังกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นเร้าใจ และสัมผัสความชุมฉํ่าของสายนํ้า
ขนาดยักษ์ไปกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่ เรื อผจญภัยในป่ าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกับ
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้านหมี
พูห์, เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ้ งซื้อของที่ระลึก
ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มที่

** ซื้อทัวร์ เสริ มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตัว๋ เข้ ารวมเครื่ องเล่ นเต็มวัน+ไกด์ บริ การรั บ+ส่ ง (เดินทางโดยรถไฟ)
>> ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 บาท >> เด็กอายุต่ากว่า12ปี ท่ านละ 2,400 บาท
**กรุ ณาแจ้ งซื้อบริ การเสริมดังกล่ าวก่อนเดินทางเท่ านั้น...เพื่อยืนยันการได้ รับบริ การและราคาตามที่ระบุ**
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้ า

ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้ างไดเวอร์
ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ย่ านชินจูกุ - อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุ งโตเกียว เป็ นสวนสาธารณะที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาพักผ่อน
หย่อนใจ สวนนี้ยงั เป็ นที่ต้งั ของศาลเจ้า พิพธิ ภัณฑ์ และ สวนสัตว์ ภายในสวนอุเอโนะมีความร่ มรื่นของต้นไม้
นานาพรรณ รวมทั้งต้นซากุระนับพันต้น ช่วงเดือนปลายมีนาคม-ต้นเมษายนเป็ นช่วงที่ดอกซากุระบาน สวนอุเอ
โนะจะจัดเทศกาลชมดอกซากุระ ซึ่งถือว่าเป็ นเทศกาลชมดอกซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว อีกทั้ง
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ภายในงานเทศกาลยังมีการออกร้านค้า ขายของกินตลอดงาน ให้นกั ท่องเดี่ยวได้ซ้ือหาลองทาน, ลองชิมกันอย่าง
เพลิดเพลิน (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นนําทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กับภายในวัดยังเป็ นที่ต้งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ
ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก
และนําทุกท่านเดิน ถ่ ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าํ สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยูร่ ิ มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาว
ญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอ
ไดบะสู่เมืองโตเกียว และเดินทางสู่หา้ ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาด
ใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยูถ่ ึง 154 ร้าน ท่านจะได้ชม “หุ่นยนต์ GUNDAM โดยเป็ นรุ่ น RX-0
Unicorn Gundam” ตัวโตเท่าขนาดจริ ง ยืนรอต้อนรับท่านที่ดา้ นหน้าของห้าง ที่เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของ
สถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิง่ ใหญ่ของ
GUNDAM ไปทัว่ โลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) จากนั้นเดินทางสู่ “ย่ านชินจูก”ุ ย่านแห่งความเจริ ญอันดับหนึ่งของ
กรุ งโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็ นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสิ นค้ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ายรู ป,
นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเครื่ องสําอาง เป็ นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ”
สินค้าตามอัธยาศัย นําทุกท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น
ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย
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สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
05.25 น.

เหินฟ้ าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนําเที่ยวเป็ นสําคัญโดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)
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44,900 บาท
42,900 บาท
40,900 บาท
6,000 บาท
-24,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ

เดินทาง 4-9 เมษายน 2562 (วันจักรี )
อัตราค่าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

45,900 บาท
43,900 บาท
41,900 บาท
6,000 บาท
-24,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ
อัตราค่าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 19/11/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o นํ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
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ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพัก เป็ นต้น
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
o
o
o
o
o
o

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ , ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
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o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว
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