“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

สิ งหำคม
กันยำยน
วันที่
1
2
3
4
5
6

กำหนดกำรเดินทำง
23 – 28 , 30 ส.ค. – 04 ก.ย.
12 – 17 , 20 – 25 , 28 ก.ย. – 03 ต.ค. 61
กำหนดกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ (23.30-07.00)

เช้ ำ เทีย่ ง

 

รำคำ

41,900.ค่ำ

โรงแรม

✈

คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดนำ้ ใสคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำฟู
ชิมิ อินำริ - นำโกย่ ำ – ช้ อปปิ้ งซำคำเอะ
นำโกย่ ำ – ชิซึโอะกะ – ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ – สวนนกและ
ไม้ ดอก “คำเคะกำว่ ำ คะโจเอ็น” – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท
อิซำวะ – ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ้ ง
ชินจูกุ – โตเกียว
โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) –
ช้ อปปิ้ งเอออลมอลล์ – เมืองเก่ ำซำวะระ - ช้ อปปิ้ งโอไดบะ –
สนำมบินฮำเนดะ

NAGOYA SAKAE HOTEL
OR SIMILAR
 KASUGAI HOTEL
  HOTEL
OR SIMILAR
OMORI TOKYO REI
  HOTEL OR SIMILAR

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ (00.20-04.50)

✈

-



-



-

-

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ

2000

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 ***

2330

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 622
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดนำ้ ใสคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำฟูชิมิ อินำริ - นำโกย่ ำ – ช้ อปปิ้ งซำคำเอะ

0700

ถึงสนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง “นำรำ” เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 710-784 เมืองนารามีชื่อเสี ยงเพราะมีวดั
โบราณที่สาคัญและใหญ่อยูม่ ากมาย นอกจากนี้ ภายในเมืองนารายังมีกวางเป็ นสัญลักษณ์อีกด้วย เนื่ องจากชาวนารามี
ความเชื่อว่ากวางเป็ นสัตว์รับใช้เทพเจ้า ปั จจุบนั นารามีกวางเดินอยูอ่ ย่างอิสระทั้งเมือง ไม่วา่ จะเป็ นศาลเจ้า วัด หรื อตาม
ท้องถนนก็ตาม ต่อมาเมืองหลวงได้ถูกย้ายมายังเมืองเกียวโต... นาท่านนมัสการองค์ “หลวงพ่ อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีต
ศิลปกรรมอันรุ่ งโรจน์ของตระกูลฟูจิวาระ ผูป้ กครองญี่ปุ่นในยุคแรก หลวงพ่อโต(ไดบุทสึ ) ซึ่งทาจากทองสัมฤทธิ์ ขนาด
มหึ มาภายในโบสถ์ไม้โบราณ พร้อมชมฝูงกวางนับร้อยที่ มารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแห่ งนี้ ได้รับฉายาว่าวัดสวน
กวาง หรื อที่ เรี ยกกันว่า วัดหลวงพ่อโต เป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองมากว่า 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้โบราณที่
ใหญ่ที่สุดในโลก มีกวางป่ าจานวนมาก ต่างมาชุมนุมกันเองโดยธรรมชาติ เพื่อทักทายขออาหารจากนักท่องเที่ยวไม่เว้น
วันหยุด...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่ เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนาท่านเดิ นทาง
สู่ “วัดคิโยมิสึ ” วัดที่ สร้ างด้วยท่ อนซุ งขนาดมหึ มา ตั้งตระหง่ านอยู่บนเนิ นเขาสู ง... แล้วนาท่ านกราบขอพรพระ
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในวิหาร และเชิ ญท่ านดื่ มน้ าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ “น้ำ 3 สำย” ที่ เชื่ อกันว่าถ้าดื่ มแล้วจะเกิ ดความเป็ น
สิ ริมงคลในด้าน“ควำมร่ำรวย, ควำมมีชื่อเสี ยง และ มีสุขภำพดี” อิสระให้ท่านได้บนั ทึ กภาพความงามของทิวทัศน์ ...
แล้ว เพลิ ด เพลิ น ที่ “ถนนสำยกำน้ ำ ชำ” ให้ ท่ า นได้เ ลื อ กชมและซื้ อ สิ น ค้า พื้ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมาย อาทิ เ ช่ น
เครื่ องปั้ นดิ นเผา, เครื่ องเซรามิค ,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ าชา, ชุดกิ โมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ , พัด ชา รวมทั้งสิ นค้า
พื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย ...
นาท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ ำฟุชิมิ อินำริ” ที่สถิตย์ของ “พระแม่ โพสพ” เทพเจ้าที่เป็ นนับถือยิง่ ของประชาชนที่มาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็ นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่ งข้าว
ตามความเชื่อ ของคนญี่ปุ่น.. ภายในท่านจะได้ชมรู ปปั้ นของสุ นขั จิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผูร้ ับใช้ของเทพเจ้าแห่ ง
ข้าวในสมัยนั้น ... และศาลเจ้าแห่งนี้ยงั เป็ นที่ข้ ึนชื่อของประตูโทริ ที่เรี ยงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริ ซนั ของไหล่เขา
ลดหลัน่ กันบนเส้นทางยาว 4 กิโลเมตร ที่ ต้องใช้เวลาเดินถึง 2 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นฉากส่ วนหนึ่ งของภาพยนตร์ MEMOIRS
OF A GEISHA ที่ “ซำยูริ” นางเอกของเรื่ องวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อขอพรให้สมหวังตามความปรารถนาและเป็ นจริ ง...และ
ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง “Memory of Geisha” อีกด้วย ...
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “นำโกย่ ำ” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริ เวณภาคกลาง มี
อุตสาหกรรมสาคัญทางด้านสิ่ งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็ นที่ ต้ งั ของสถานที่ สาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และย่านการค้า
ทัน สมัย เมื อ งที่ ต้ งั อยู่ใ นจัง หวัด “ไอจิ” จัง หวัด ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง สิ น ค้า อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อัน ดับ หนึ่ ง ในญี่ ปุ่ น
ศูนย์กลางความเจริ ญรุ่ งเรื องในด้านการประดิษฐ์สิ่งของมาแต่อดีต ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัว
กันอยูใ่ นจังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่ องปั้ นดินเผา สิ่ งทอ อุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์…
เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “ย่ ำนซำคำเอะ” ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี มีสินค้า แบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุม
โลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีหา้ งสรรพสิ นค้า ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย

...นอกจากนี้ ย งั มี จุด ชมวิวที่ ท่า นจะสามารถมองเห็ น ถนนสายนี้ แ ละตัวเมื อ ง นาโกย่า อย่างชัดเจน คื อที่ ตึก ที วีของ
นาโกย่า (ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม 600 เยน/ท่ ำน) ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ ***

ทีพ่ กั : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ำม

นำโกย่ ำ – ชิซึโอะกะ – ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ – สวนนกและไม้ ดอก “คำเคะกำว่ ำ คะโจเอ็น” – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นาท่านเดินทางสู่ จงั หวัด “ชิซึโอะกะ” ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสู ง
มีสถานที่พกั ตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
นักท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเอง…เพื่อนาท่านสู่ “ทะเลสำบปลำไหลฮำมำนะ” ซึ่ งเป็ นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด
ของภาคกลางเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด ชาวญี่ปุ่นนิ ยมทานเนื้ อปลาไหลย่างเป็ นอย่างมาก นอกจากเป็ น
จุดแวะของนักเดิ นทางไกล และยังคงเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าที่ มีความสาคัญในการผลิตปลาไหลออกสู่ ตลาดทัว่ ประเทศญี่ปุ่น
แหล่งใหญ่...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

นาท่านเดินทางสู่ “สวนนกและไม้ ดอกตลอดปี ” (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ด้วยเทคโนโลยี และความเพียรพยายามในการ
เก็บรักษาให้สามารถดูดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี ภายในอาคารจึงถูกควบคุมอุณหภูมิให้อบอุ่น และเหมาะสมตลอดทั้งปี เพื่อ

ควบคุมไม้ดอกให้สามารถผลิดอกได้ตลอด แม้จะเป็ นช่วงของฤดูหนาวที่ มีหิมะปกคลุมทัว่ พื้นดิ นทัว่ ผืนน้ าก็ตาม ...
ภายในมีการแสดงไม้ดอกนานาพันธุ์เพื่อให้ท่านได้เลือกมุมที่ท่านถูกใจ และบันทึกภาพความประทับใจ อีกทั้งยังมีส่วน
ที่จดั แสดงนกหลายสายพันธุ์ เพื่อให้ความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวที่มาเยีย่ มชมได้ตลอดทั้งปี ...
จากนั้นน าท่ านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ท ” ที่ รวบรวมแบรนด์ระดับ โลกมาไว้ด้ว ยกันบนหุ บเขา
ริ ม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกี ยว ให้ท่านได้อิสระกับ
การเลือกซื้ 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 (4)
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 ี่

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

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

รับประทานอาหารกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)

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

วันทีห่ ้ ำ

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) – ช้ อปปิ้ งเอออลมอลล์ – เมืองเก่ ำซำวะระ - ช้ อปปิ้ งโอไดบะ –
สนำมบินฮำเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปยังสนำมบิน)

นาท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิ ญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ ำแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนำดยักษ์ ”
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่ ง
นี้ ... หรื อจะเลือก เดิ นที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่ านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝาก ของที่ ระลึกที่ เป็ นสิ น ค้าพื้นเมื อง
“Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น
พร้อมเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ...
นาทุ กท่ า นเดิ นถ่า ยรู ป คู่กับ แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ข องกรุ งโตเกี ยว ณ ริ มแม่น้ า สุ มิด ะ “หอคอยโตเกีย ว สกำยทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่ สูงที่ สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี ”
ที่ บ รรจุ เทคโนโลยี แนวหน้าสุ ด สามารถมองเห็ น ได้จ าก ละแวกวัด อาซะกุซ่า ที่ เต็มไปด้ว ยกลิ่ นอายแบบเมื อ งเก่ า
ของเอโดะ …
นาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ ำ” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนา ต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัย สไตล์
ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ นาฬิกา
, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ ำน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่ งบางร้านไม่ตอ้ ง เสี ย
ภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากนี้ ยงั มี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย .. อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ ***

หลังอาหาร นาท่านเข้าประตูทะลุมิติยอ้ นยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมื องซำวำระ” เขตพื้นที่ ที่ยงั คงหลงเหลือร้านค้าและ
สภาพของอาคารบ้านเรื อนที่ต้ งั เรี ยงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดำชิไคคัง”... ถนนสายนี้ มีแม่น้ าไหลผ่านอย่างสงบร่ ม
รี่ น คลองสายน้อยๆตัดผ่าน บ้านเรื อน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็ นอาคารและบ้านเรื อนสิ่ งปลูกสร้างที่สาคัญ
สะท้อนให้เห็ นถึ งวิถีการดาเนิ นชี วิต ร้ า นค้าในสมัยเอะโดะได้เป็ นอย่างดี ... เมื องซาวาระมี ความเจริ ญอย่างยิ่งใน
สมัยเอะโดะ (1603-1867) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการขนส่งสาหรับการจัดส่งข้าวเป็ นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองและเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ น “ลิตเติล้ เอะโดะ”จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์
สาคัญ ในปี ค.ศ.1996 ...
นาทุ กท่ านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศ จรรย์แห่ งโตเกี ยว ที่ เกิ ด จากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่ งรวมเทคโนโลยีล้ ายุค
และ ทันสมัย ... เป็ นเกาะที่ แสดงให้เห็ นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ ปุ่น ที่ สามารถสร้างสิ่ งที่ เป็ นไปไม่ได้
ให้เป็ นไปได้ข้ ึนมา …ดื่ มด่ ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิ งช้ ำสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น...
ตื่ น ตากับ สี สั น ของแสงไฟที่ ป ระดับ ประดา ท่ า นสามารถลองสั ม ผัส บรรยากาศ ของอ่ า วโตเกี ย วที่ มี “สะพำน
เรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ”
เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยูร่ ิ มอ่าว ... 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

*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรือสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

37,900.- บาท

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

ท่านละ

37,900.- บาท

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

ท่านละ

31,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 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...

