“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

สิ งหำคม
กันยำยน
วันที่
1
2
3
4
5
6

กำหนดกำรเดินทำง
23 – 28 , 30 ส.ค. – 04 ก.ย.
05 – 10 , 13 – 18 , 27 ก.ย. – 02 ต.ค. 61
กำหนดกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ (22.10-06.20)
นำริตะ – เมืองซำวำระ – วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ - ล่ องเรื อโจร
สลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม
เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ
ยำมำนำชิ – ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อป
ปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
โตเกียว - อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกซื้อทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์
แลนด์” (ไม่ มบี ริกำรรถบัส)
โตเกียว – คำมำคูระ – วัดใหญ่ ไดบุทสึ – พิพธิ ภัณฑ์ รำเม็ง ศำลเจ้ ำเมจิ – ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ – โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ
สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)

เช้ ำ เทีย่ ง
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รำคำ

39,900.ค่ำ
✈

 KASUGAI VIEW HOTEL
 HOTEL
OR SIMILAR

 

-



-

-



-

-

✈

โรงแรม

OMORI TOKYO REI
HOTEL OR SIMILAR
OMORI TOKYO REI
HOTEL OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ

1900

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

2210

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน

TG 640 / 642

(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันทีส่ อง

นำริตะ – เมืองซำวำระ – วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ - ล่ องเรื อโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำโอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ พรีเมีย่ ม
เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ

0620

ถึงสนำมบิน นำริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเข้าประตูทะลุมิติยอ้ นยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมื องซำวำระ” เขตพื้นที่ ที่ยงั คงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของ
อาคารบ้านเรื อนที่ต้ งั เรี ยงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดำชิไคคัง”... ถนนสายนี้ มีแม่น้ าไหลผ่านอย่างสงบร่ มรี่ น คลอง
สายน้อยๆตัดผ่าน บ้านเรื อน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็ นอาคารและบ้านเรื อนสิ่ งปลูกสร้างที่สาคัญ สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีการดาเนิ นชี วิต ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็ นอย่างดี ... เมืองซาวาระมีความเจริ ญอย่างยิง่ ในสมัยเอะโดะ
(1603-1867) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งสาหรับการจัดส่ งข้าวเป็ นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ของซาวาระ ตั้งอยู่ริม
คลองและเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ น “ลิตเติล้ เอะโดะ”จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สาคัญ ในปี
ค.ศ.1996 ...
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ ” ซึ่งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความ
นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่ องเรื อโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาด
ของทิ วทัศน์ของ “ทะเลสำบอำชิ ” (ใช้ เวลำล่ อง 15 นำที) ... เชิ ญท่ านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณ “ดำดฟ้ ำเรื อ” เพื่อ
บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง…

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหาร นาท่านมุ่งหน้าโดยรถโค้ชสู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรื อ “หุบเขำนรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมาของภูเขา
ไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกามะถันอยู่
ด้วย ... ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิ ท ... พร้อมชิ ม
“ไข่ ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยนื ยาวขึ้น 7 ปี ...
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ท” ที่ รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม
Tomei Expressway ที่เชื่ อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกี ยว ให้ท่านได้อิสระกับการ
เลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ 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 ...
นอกจากนี้ ยงั มี หมวดสิ นค้าอื่ นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุ กชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสิ นค้า ที่ รวมไว้ในพื้นที่ กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติอร่ อยที่ สุดและมีเนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบนำ้ แร่ ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ ำม

ยำมำนำชิ – ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะงดงามที่สุดใน
โลกแห่ งหนึ่ ง โดยมี ความสู งประมาณ 3,776 เมตร ซึ่ งมี หิม ะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาท่ านขึ้ นสัมผัส
บรรยากาศและกลิ่ นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถำนีที่ 5” บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออำนวย )
อิสระให้ท่านได้บนั ทึ กภาพความงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สิ นค้ ำพื้นเมื องและขนมอร่ อย”
มากมายตามอัธยาศัย…
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้า นมี บ่อน้ า แปดบ่ อ ที่ เกิ ดจากการละลายของหิ ม ะ
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหิ นลาวาใต้ดินมาเป็ นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศ
จากกรมชลประทาน ของประเทศญี่ ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อเป็ นน้ าที่ ใสสะอาดเกิ ดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลา
เทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ าย และหญ้าน้ า เกิ ดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้าย
กับมรกตอยู่ในน้ า... ท่ านสามารถดื่ มน้ า สะอาดอัน ศักดิ์ สิ ทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิ ที่คนญี่ ปุ่นเชื่ อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมี
อายุยนื ยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบนั ของญี่ปุ่นที่คลาคล่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยีล้ ายุค
มากมาย เพื่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้ งชั้นนาของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็ น “แหล่ ง
อัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรื อ “ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ ง

ของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซื้ อ” สิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรู ป, MP-3,
Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเครื่ องสาอาง เป็ นต้น
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ
ย่ ำนชินจูกุ ***

ทีพ่ กั : OMORI TOKYO REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

โตเกียว - อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกซื้อทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” (ไม่ มบี ริกำรรถบัส)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตำมอัธยำศัยทั้งวันให้ ท่ำนเลือกช้ อปปิ้ งตำมย่ ำนดังของกรุ งโตเกียว โดยกำรนั่งรถไฟตะลุยมหำนครโตเกียว
(ไม่ รวมค่ ำรถไฟ) โรงแรมที่พกั จะอยูใ่ กล้กบั “สถำนีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มี
ชื่อเสี ยง และแหล่งช้อปปิ้ งยอดฮิตในมหานครโตเกียว ไม่วา่ จะเป็ น

“ศำลเจ้ ำเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ
ในปี 1920 … ตั้งอยูใ่ จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทาให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่ งนี้
ตั้งอยูภ่ ายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้
“ตลำดปลำสึ คิจิ” ตลาดปลาค้าส่ ง-ปลีกที่ ใหญ่ที่สุดในโตเกี ยวที่ อยู่บริ เวณ “ย่ ำนกินซ่ ำ ” ตื่นตากับปลาน้อยใหญ่
หลากหลายชนิ ด อร่ อ ยกับ อาหารทะเลอื่ นๆ จากทั่วทุ ก ทะเลของญี่ ปุ่ น ... ให้ท่ า นได้เลื อ กซื้ อ และชมข้าวของ
เครื่ องใช้-เครื่ องครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
“ตึกรั ฐสภำ” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรื อที่ ชาวญี่ ปุ่นเรี ยกติ ดปากกันว่า “โทะโจ” ซึ่ งจัดว่า
เป็ นตึกที่ สาคัญของเมืองโตเกี ยวและประเทศญี่ปุ่น ... เป็ นที่ ต้ งั ทาการของหน่ วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของญี่ปุ่น
ที่สาคัญ ลักษณะของตึกก็เป็ นที่สะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้ าที่ ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองโตเกี ยว ... นอกจากนี้ ภายในตัวอาคาร
สามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกียวได้อีกด้วย (ในกรณีทอี่ ำกำศดี ท่ ำนจะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจไิ ด้ อย่ ำงสวยงำม)

หรือเลือกช้ อปปิ้ งในย่ านชื่อดังของโตเกียว อาทิ
“ชิบูย่ำ” ย่านวัยรุ่ นชื่ อดังอีกแห่ งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุ่ มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้งเลือก
ชมและซื้ อสิ นค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง, รองเท้า, กระเป๋ า และที่ไม่ควรพลาดชม “ของเล่ นสำหรับผู้ใหญ่ ”
... สาหรับท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ “ร้ ำน 100 เยน”
“อำกิฮำบำร่ ำ” แหล่งรวมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกี ยว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์
แผ่นเกมส์ และสาหรับท่านที่ ชื่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้ อส่ วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบ
ของตัวเองได้
“รอปปองงิ ฮิ วล์ ” ศูนย์การค้าชื่ อดังอีกย่านหนึ่ งของกรุ งโตเกี ยว ให้ท่านช้อปปิ้ งจุใจ เลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ เช่น เสื้ อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอาง น้ าหอม เป็ นต้น ... อีกทั้งท่านยังสามารถขึ้ นชมวิว
ของกรุ งโตเกียวได้ที่ช้ นั บนของรอปปองงิได้อีกด้วย (ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม)
สาหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยำว์ ” ***สำหรับท่ ำนใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” สำมำรถเลือกซื้อทัวร์ เสริมได้
เพียงท่ ำนละ 2,600 บำท*** (ไม่ รวมค่ ำรถไฟในกำรเดินทำง) ... โดยทัวร์ พิเศษจะนาท่ านสู่ “Disneyland” ดิ นแดน
หฤหรรษ์สาหรั บ คนทุ กเพศที่ ทุ่ ม ทุ น สร้ างกว่า 600 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยการถมทะเล ... เชิ ญท่ า นสัม ผัส กับ
ความอลังการจากจิ นตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดิ นแดนตะวันตก “Western Land” ตื่ นเต้นกับการล่องเรื อ
ผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่ แสนน่ ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุ กสนานกับการนั่งเรื อบุกป่ าที่
“Jungle Cruise” ท่ า นจะได้พ บกับ เหล่ า สั ต ว์ป่ านานาชนิ ด ... แล้ว พัก ผ่ อ นอิ ริ ย าบถด้ว ยการนั่ ง “รถไฟ”
ชมความหลากหลายภายในดี ส นี ย ์แ ลนด์ (ส าหรั บ ทั ว ร์ เสริ ม ... จะไม่ มี บ ริ ก ารรั บ กลั บ ที่ พั ก โดยท่ า นสามารถ
รับแผนทีแ่ ละรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ ทพี่ กั จากทางไกด์ )

ข้อแนะนำ !!!

หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้ งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง
เพื่อทางเจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน

***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อกลำงวัน และ คำ่ อิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำก
ร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ***

ทีพ่ กั : OMORI TOKYO REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ ำ

โตเกียว – คำมำคูระ – วัดใหญ่ ไดบุทสึ – พิพธิ ภัณฑ์ รำเม็ง - ศำลเจ้ ำเมจิ – ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ – โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปยังสนำมบิน)

นาท่านเดินทางสู่เมือง “คำมำคุระ” เป็ นเมืองที่อยูต่ ิดกับทะเลซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากโตเกียวนมัสการ “พระใหญ่ ไดบุทสึ แห่ ง
วัดโคโตคุอนิ ” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระ มีความสู งถึง 13.5 เมตร ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ นพระที่สูงเป็ นอันดับสองของ
ญี่ปุ่น รองจากพระใหญ่ที่วดั โทไดจิ เมื องนารา เดิ มที องค์พระจะประดิ ษฐานอยู่ ภายในอาคารวัด แต่เมื่ อประมาณ
ศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่ วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทาลายลง ทาให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ต้ งั อยูโ่ ดยไม่ได้
สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่ ...
จากนั้น นาท่านเดินทางตามรอย “ทีวีแชมป์ เปี้ ยน” (T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑ์ รำเม็ง”
ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ข้ ึนชื่อจากทัว่ ทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกัน .… นาท่านสู่โซน “พิพิธภัณฑ์ ” ท่าน
จะได้พบกับประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของ “รำเม็ง” ตั้งแต่ยคุ อดีตจนถึงปั จจุบนั และการผลิตราเม็งกึ่งสาเร็ จรู ป
หลากหลายชนิ ดและหลากแบรนด์ชื่อดัง … แล้วนาท่านสู่ โซน “ร้ ำนค้ ำ” ท่านจะได้เลือก “ชมและชิม” รู ปแบบอัน
หลากหลายและความเลิศรสของ “เส้ นรำเม็งและนำ้ ซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน …. อิสระให้ท่าน
ได้ “เลือกชมและชิม”ราเม็งสูตรต่างๆที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่านลิ้มรสกันมากมาย
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ ภำยในพิพธิ ภัณฑ์ รำเม็ง***

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ ำเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจัก
พรรดิเมจิ และมเหสี โชโกะในปี 1920 … ตั้งอยูใ่ จกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทาให้ดู
เหมือนกับว่า ศาลเจ้าแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ภายในป่ า หรื อที่ เรี ยกกันว่า Meiji Jingu’s forest... ประตูโทริ อิขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ ของศาลเจ้าเมจิ เป็ นโทริ อิที่ทาจากไม้มีความสู ง 12 เมตร, ความกว้าง 17 เมคร., น้ าหนัก13ตัน และมีขนาด
ใหญ่ที่สุด ในญี่ปุ่นอีกด้วย
นาทุกท่านสู่ยา่ นช้อปปิ้ ง “ฮำรำจูก”ุ แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลาย
สไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็ นที่ ไหนมาก่ อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ที่เสมื อนหลุดออกมาจากในหนังสื อการ์ ตูนชื่ อดัง
หรื อ บางที่ ก็ ห ลุ ด มาจากเกมส์ เ พลย์, แต่ ง เลี ย นแบบดารา-นัก ร้ อ งที่ ค ลั่ง ไคล้ห รื อ อาจจะแต่ ง กายให้ ดู เ หมื อ น
มาจากนอกโลกเลยก็ มี ... ให้ ท่ า นได้เ ลื อ กเดิ น ชมความแปลกประหลาดที่ ห าชมไม่ ไ ด้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ...
สาหรั บท่ า นที่ ชื่น ชอบการช้อ ปปิ้ ง สามารถเดิ นเลื อ กชมและซื้ อ สิ น ค้า มากมายที่ มี ท้ งั “แบรนด์ เนมชื่ อดัง ” หรื อ
“แฮนด์ เ มด” ที่ ท่ า นจะได้เ ป็ นเจ้า ของเพี ย งผู ้เ ดี ย วในโลกที่ “ถนนเทคำชิ ต ะ” ซึ่ ง คราคร่ า ไปด้วยผูค้ นมากมาย
และสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ...
ก่อนเดินทางไปสนามบิน นาทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวม
เทคโนโลยีล้ ายุคและ ทันสมัย ... เป็ นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่ งที่
เป็ นไปไม่ได้ ให้เป็ นไปได้ข้ ึนมา …ดื่มด่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ ำสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น... ตื่นตากับสี สันของแสงไฟที่ ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่ มี “สะพำน
เรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ”
เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว ... หรื อช้อปปิ้ ง “ห้ ำง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154
ร้าน อาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่ งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรู ปคู่กบั
เจ้าหุ่ นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่ งขนาดเท่ ากับของจริ งด้วยอัตราส่ วน 1:1
มีความสูงถึง 18 เมตร(ไม่ รวมค่ ำชิงช้ ำสวรรค์ , ค่ ำเข้ ำชม และเครื่ องเล่ นต่ ำงๆ)
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ
***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”
วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ

0020
0450

เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน

TG 661

ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ นต้ น

*** ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพำะลูกค้ำที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรือสำรวจเส้นทำงเท่ ำนั้น หำกท่ ำนถู ก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ควำมรับผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่ำน ***

***หนังสือเดินทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน***

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่

ท่ำนละ

39,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)

ท่ำนละ
ท่ำนละ

35,900.- บำท
35,900.- บำท

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ำนละ
ท่ำนละ

29,900.- บำท
6,000.- บำท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่ำนละ

15,000.- บำท

***กรุณำอ่ำนเงือ่ นไขด้ำนล่ำงก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง
และรบกวนส่งสำเนำพำสปอร์ตก่อนกำรเดินทำง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน
้ ไป ค่ ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ
โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...

