“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม

กำหนดกำรเดินทำง
24 – 29 ม.ค.
08 – 13 , 22 – 27 ก.พ.
01 – 06 , 15 – 20 มี.ค.

วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

ราคา

44,900.เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ ( 23.15-06.25 )

2

คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นำโกย่ ำ –
ช้ อปปิ้ งซำคำเอะ – นำโกย่ ำ

-



3

นำโกย่ ำ – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT
– ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ









-



-

-

✈

-

-

4
5
6

อิซำว่ ำ – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – โอชิโนะฮัคไค (หรื อชมเทศกำลชม
ดอกซำกุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – โตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) –
ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ – ช้ อปปิ้ งโอไดบะ – ฮำเนดะ
สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20-05.25 )

โรงแรม

✈

-

NAGOYA SAKAE
HOTEL OR SIMILAR

 KASUGAI VIEW
HOTEL HOTEL OR SIMILAR
APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะววก
*** 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 ***

2315

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

วันทีส่ อง

คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นำโกย่ ำ – ช้ อปปิ้ งซำคำเอะ – นำโกย่ ำ

0625

ถึงสนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่ านเวิ นทางสู่ เ มื อง “นำรำ” เพื่อ กราบนมัสการขอพรพระพุท ธรู ปสาริ วที่ เก่ าแก่ ต้ งั แต่ส มัยคริ ศตวรรษที่ 18
ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหำรไม้ ” ที่ใหญ่ที่สุวในโลกโวยมีเสาขนาวใหญ่พร้อมพื้นที่เปิ วโล่งมีความเชื่ อว่าผูท้ ี่เวิ นผ่าน
ลานกว้างจะพบกับความโชควีในปี นั้น ..ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาวใหญ่วา้ นหน้านั้นจะมีรูปปั้ นขนาวใหญ่เฝ้าประตูอยูท่ ้ งั
สองข้างและเพลิวเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยูต่ ามธรรมชาติป้อนอาหารให้กบั กวางไว้อีกว้วย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่านเวินทางสู่ เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่ เคยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนาท่านเวิ นทางสู่
“วัด คิ โ ยมิ สึ ” วัว ที่ ส ร้ า งว้ว ยท่ อ นซุ ง ขนาวมหึ ม า ตั้ง ตระหง่ า นอยู่บ นเนิ น เขาสู ง ... แล้ว น าท่ า นกราบขอพรพระ
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในวิหาร และเชิ ญท่ านวื่ มน้ าศักวิ์ สิ ทธิ์ ที่ “น้ำ 3 สำย” ที่ เชื่ อกันว่าถ้าวื่ มแล้วจะเกิ วความเป็ น

สิ ริ ม งคลในว้า น“ควำมร่ ำ รวย, ควำมมีชื่ อ เสี ย ง และ มีสุ ข ภำพดี”ในช่ ว งฤวู ห นาวท่ า นจะไว้เ ห็ น ภาพที่ สวยงาม
ของหิ ม ะ ซึ่ งติ ว ปกคลุ ม อยู่ ต ามกิ่ ง ก้า นของต้น ไม้แ ละหลัง คาของระเบี ย งใหญ่ ช่ า งเป็ นบรรยากาศสวยงาม
ที่น่าประทับใจ อิสระให้ท่านไว้บนั ทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ...
จากนั้น นาท่านเวินทาง โวยรถโค้ชไปยังเมือง “นำโกย่ ำ” เมืองใหญ่อนั วับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริ ญไปว้วยแหล่งธุรกิจ
และโรงงานอุตสาหกรรมท่านเวิ นทางสู่ “ย่ ำนซำคำเอะ” ซึ่ งเป็ นย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิ งยามราตรี จะมีสินค้า
แบรนว์ เ นมจากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกมาวางขายที่ ถนนสายนี้ นอกจากนั้ นยัง มี ห้ า งสรรพสิ นค้ า ร้ า นอาหาร
ที่ บ่ ง บอกถึ ง ความมี ร ะวับ ซึ่ งมี ใ ห้ ทุ ก ท่ า นไว้เ ลื อ กอย่า งมากมาย ... นอกจากนี้ ยัง มี จุ ว ชมวิ ว ที่ ท่ า นจะสามารถ
มองเห็ น ถนนสายนี้ แ ละตัวเมื องนาโกย่า อย่างชัวเจน คื อที่ ตึกที วีของนาโกย่า (ไม่ รวมค่ ำเข้ ำ ชม 600 เยน/ท่ ำน)
ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านไว้เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
** เพื่ อ ให้ ท่ ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้ มค่ ำอำหำรมื้ อ ค่ ำ อิ ส ระตำมอั ธ ยำศั ย ... ให้ ท่ ำนได้ เลื อ กชิ ม ร้ ำนอร่ อย
จำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆในย่ ำนซำคำเอะ **

ทีพ่ กั : NAGOYA SAKAE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ำม

นำโกย่ ำ – ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – FUJI TEN SKI RESORT – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นาท่านสู่ “ภูเขำไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์ของแวนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะที่งวงามที่สุวในโลกแห่ ง
หนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอวเขาตลอวทั้งปี .... นาท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่น
อายอย่างใกล้ชิวที่ “สถำนีที่ 5” บนระวับความสู งที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ที่อากาศเอื้ออานวย) อิสระให้ท่านไว้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้ ำพื้นและขนมอร่ อย” มากมายตามอัธยาศัย
จากนั้น นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ ท” (Fuji Ten Snow Resort) ลานสกีและ
ที่ พ กั ที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณภูเ ขาไฟฟูจิ ... ท่ า นจะไว้สัมผัสกับ “หิ ม ะ” ที่ ต กในช่ วงปี ใหม่ ... หากมี เวลาพออิ ส ระให้ท่ า น
ไว้เ ลื อ กสั ม ผัส ประสบการณ์ ใ หม่ อาทิ ตื่ น เต้น กับ การลื่ น ไถลว้ว ย “สกี ” เลื อ กสนุ ก กับ “สโนว์ บ อร์ ด ” หรื อ เลื อ ก

เพลิ วเพลิ นกั บ การ “นั่ ง เลื่ อนหิ ม ะ ” ที่ ท่ านจะสามารถนั่ ง วื่ มว่ ากั บ ทั ศ นี ย์ ภ าพที่ ถู ก ปกคลุ ม ว้ ว ยหิ มะ
ที่วูแล้วสะอาวตายิง่ นัก (มี Slade ให้ บริกำร / ไม่ รวมอัตรำเช่ ำอุปกรณ์ และชุดสำหรับเล่ นสกี)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารนาท่ านเวิ นทางโวยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ ท” ที่ รวบรวมแบรนว์ระวับโลกมาไว้
ว้วยกันบนหุบเขาริ ม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่าน
ไว้อิสระกับการเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าที่ไว้รวบรวมกว่า 165 แบรนว์วงั ไม่วา่ จะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci ,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมววสิ นค้า Intimate Apparel ไว้แก่
Kid Blue และ Triumph หมววสิ นค้า Home Fashion ไว้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น
... นอกจากนี้ ยงั มีหมววสิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเว็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโวยเฉพาะให้ท่าน
ไว้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ...

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
พร้ อมเสิร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านไว้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งไว้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติอร่ อยที่ สุวและมีเนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านไว้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

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

อิซำว่ ำ – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – โอชิโนะฮัคไค (หรื อชมเทศกำลชมดอกซำกุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นาท่านไปเพลิวเพลินกับการเลือกชมและซื้ อสตรอเบอร์ รี่ “ไร่ สตรอเบอร์ รี่” ของชาวญี่ปุ่นที่ มีการปลูกอย่างพิถีพิถนั
และไว้รั บ การวู แ ลเอาใจใส่ ทุ ก กระบวนการทุ ก ขั้น ตอน ท าให้ ผ ลของสตรอเบอร์ รี่ นั้น มี ข นาวใหญ่ สี แ วงสว
และรสชาติ หวานกว่าบ้านเราหลายเท่ า ... ท่ านจะไว้ช มถึ งวิธีก ารเก็ บสตรอเบอร์ รี่แ ละที่ ส าคัญคื อท่ านสามารถ
ชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่ น้ ีไว้ โวยสามารถเว็วจากต้นว้วยตัวเอง...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

(กรุ้ ปเดินทำงวันที่ 24-29 ม.ค. , 08-13 ก.พ. และ 15-20 มี.ค.) หลังอาหารนาท่านเวินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ น
เล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายใน
หมู่ บ้า นโอชิ โ นะมี บ่ อ น้ าที่ แ ปว ที่ เ กิ ว จากการละลายของหิ ม ะจากบนภู เ ขาไฟฟูจิ มี อ ายุม ามากกว่า 1,200 ปี ...
ไว้รั บ ใบประกาศจากกรมชลประทานของ ประเทศญี่ ปุ่ นว่า น้ าในแต่ ล ะบ่ อ เป็ นน้ าที่ ส ะอาวเกิ ว จากธรรมชาติ
โวยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาวใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ ายและหญ้าน้ า เกิ วในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ น
สี เ ขี ย วสวยงามคล้า ยกับ มรกตอยู่ใ นน้ า บริ เ วณโวยรอบสามารถชมวอกไม้แ ละ เป็ นจุ ว ที่ ส ามารถมองเห็ น และ
ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิไว้สวยที่สุว ... อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและซื้อของที่ระลึกจากชมชุนพื้นบ้านบริ เวณโวยรอบ
…

(กรุ้ ปเดิ น ทำงวั น ที่ 22-27 ก.พ. , 01-06 มี . ค.)หลัง อาหารน าท่ า นเวิ น ทางสู่ ง าน “Matsuda Cherry
Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกำลดอกซำกุระ” ที่เมืองมาซึ วะ จังหวัวคานากาวะ (เริ่ มวันที่ 11 ก.พ. – 16 มี.ค.) ...
ซากุ ร ะในประเทศญี่ ปุ่ นมี ห ลากหลายพั น ธ์ ม าก พั น ธุ์ ห นึ่ งที่ ผลิ ว อกออกมาเร็ วที่ สุ วคื อ พั น ธุ์ “คำวำซึ ”
(Kawatsu Sakura) ซึ่ งจะไว้เห็ นประมาณกลางเวื อนก.พ.-ต้นเวื อนมี.ค. ... วอกซากุระพันธุ์คาวาซึ จะมี สีชมพูเข้ม
ที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึวะ ทิศตะวันตกของจังหวัวคานากาว่า
จากนั้นนาท่ านเวิ นทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมื องหลวงปั จจุ บันของญี่ ปุ่นที่ คลาคล่ าไปว้วยผูค้ นและเทคโนโลยี
ล้ ายุคมากมาย... เพื่อเวิ นทางไปยัง “แหล่ งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาวิ บ ณ ย่านการค้า “ชิ นจู กุ” หรื อ
“ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันวับ หนึ่ งของ นครโตเกี ยวในปั จจุ บัน ที่ สามารถแบ่ งออกเป็ น
2 ฝั่งใหญ่ๆ ว้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็ นย่านธุ รกิจที่ เต็มไปว้วยอาคารสานักงานสู งระฟ้า โรงแรมหรู และเป็ นที่ต้ งั
ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ
ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ออก เป็ นย่ า นแห่ ง สี สั น ที่ เ ต็ ม ไปว้ว ยศู น ย์ก ารค้า ร้ า นขายสิ น ค้า แฟชั่น ร้ า นสิ น ค้า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ร้ า นขายสิ นค้ า ลวราคาและสิ นค้ า มื อ สอง ร้ า นอาหาร และย่ า นคาบู กิ โ ชะซึ่ งเป็ นแหล่ ง บั น เทิ ง ยามราตรี
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ว ของญี่ ปุ่ น ...เชิ ญ ท่ า นเลื อ ก “ชมและซื้ อ ” สิ น ค้า จากร้ า นค้า ต่ า ง ๆ มากมาย ในย่า นนี้ ไม่ ว่า จะเป็ น
เครื่ องส าอางยี่ ห้ อ วั ง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ า รั ก ๆ ในสไตล์ แ บบญี่ ปุ่ น กล้ อ งถ่ า ยรู ปวิ จิ ต อล
กล้องถ่ายวีวีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา, เป็ นต้น นอกจากนั้น
ท่านยังจะไว้ เห็ นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเว็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรวาแฟชัน่ นิ สต้าในกรุ งโตเกี ยว
ที่นบั ไว้วา่ มีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง

*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ
ในย่ ำนชินจูกุ ***

ทีพ่ กั : APA MAKUHARI HOTELหรื อเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ ำ

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – โตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป) – ช้ อปปิ้ งฮำรำจูกุ – ช้ อปปิ้ งโอไดบะ – ฮำเนดะ

เช้า

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

น าท่ า นเวิ น ทางสู่ “วั ด อำซะกุ ซ่ ำคั น นอน” วัว เก่ า แก่ ที่ สุ ว ในโตเกี ย ว ... เชิ ญ ท่ า นกราบนมัส การขอพรจาก
“องค์ เจ้ ำแม่ กวนอิม ” ที่ เ ป็ นทองสัม ฤทธิ์ มี ขนาวเล็กเพียง 5.5 เซนติ เมตร พร้ อมถ่า ยภาพความประทับ ใจกับ
“โคมไฟขนำดยักษ์ ” ที่มีขนาวใหญ่ที่สุวในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลัง
อันศักวิ์สิทธิ์ของวัวแห่งนี้ ... หรื อจะเลือก เวินที่ “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไว้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝาก ของที่ระลึก
ที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพวี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า,
กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ...
แล้วนาทุกท่านเวินถ่ายรู ปคู่กบั แลนว์มาร์ กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกี ยว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิวะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุวในโลก ... เปิ วให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โวยหอ
นี้ มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และ
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาวา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี ” ที่
บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ วสามารถมองเห็ นไว้ จากละแวกวัวอาซะกุซ่าที่ เต็มไปว้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโวะ …

นาทุกท่านสู่ ยา่ น “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ วๆ ชาวปลาวิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์
ที่ ท่ า นจะไม่ เ คยพบเห็ น ที่ ไ หนมาก่ อ น ไม่ ว่า จะเป็ นเทรนว์ ที่ เ สมื อ นหลุ ว ออกมาจากในหนัง สื อ การ์ ตู น ชื่ อ วัง
อาทิ ซากุระ สาวน้อ ยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่า งวาว, แม่มวน้อ ยโวเรมี เป็ นต้น หรื อบางที่ ก็หลุวมาจาก
เกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบวารา-นักร้องที่คลัง่ ไคล้หรื ออาจจะแต่งกายให้วูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ท่านไว้
เลือกเวิ นชมความแปลกประหลาวที่ หาชมไม่ไว้ในชี วิตประจาวัน ... สาหรับท่านที่ ชื่นชอบการช้อปปิ้ ง สามารถเวิ น
เลือกชมและซื้อสิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์ เนมชื่ อดัง” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะไว้เป็ นเจ้าของเพียงผูเ้ วียวในโลก
ที่ “ถนนเทคำชิตะ” ซึ่งคราคร่ าไปว้วยผูค้ นมากมาย และสิ นค้าหลายหลายแบบให้ท่านไว้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ...
นาทุ กท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่ งโตเกี ยว ที่ เกิ วจากการถมทะเลว้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ายุคและ
ทันสมัย ... เป็ นเกาะที่แสวงให้เห็นถึง วิสยั ทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่ งที่เป็ นไปไม่ไว้ให้เป็ นไป
ไว้ข้ ึนมา …วื่มว่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ ำสวรรค์ ” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุวในญี่ปุ่น... ตื่นตากับสี สันของ
แสงไฟที่ ประวับประวา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกี ยวที่มี “สะพำนเรนโบว์ ” (Rainbow Bridge)
พาวผ่าน และ มีแสงสี ของกรุ งโตเกียว ยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ”เวอร์ ชนั่ ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่
ริ มอ่าว... หรื อช้อปปิ้ ง “ห้ ำง Diver City Tokyo Plaza”ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวึงวูวนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์“Theatrical
City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนาวใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154ร้านอาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste,
ั เจ้าหุ่ นยนต์กนั วั้มยักษ์ที่หน้าห้างซึ่ งเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็ น
Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่ งที่ไม่ควรพลาวคือการถ่ายรู ปคู่กบ
รุ่ นใหม่เมื่อปลายปี ที่ผา่ นมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 20 เมตร... ยูนิคอร์ นปรับเปลี่ยนโหมวของใบหน้าไว้ ทั้งตัว
หุ่ นยนต์เรื องแสงไว้มากกว่า 50 จุว เช่น บริ เวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็ นต้น โวยเปลี่ยนจาก Unicorn Mode ไปเป็ น
Destroy Mode รวมคาพูวและฉากเว็ว… Unicorn Gundam ตัวล่าสุ วที่มีโชว์แสง สี เสี ยง และขยับเกราะ เปิ วเขา กันเป็ นเวลา
อีกว้วย (ไม่ รวมค่ ำชิงช้ ำสวรรค์ , ค่ ำเข้ ำชมและเครื่ องเล่ นต่ ำงๆ)
***เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเที่ยงและมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำก
ร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”
วันทีห่ ก

สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ
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0525

เวินทางจากสนำมบินฮำเนดะโวยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน

TG 661

ถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โวยสวัสวิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

44,900.- บาท
40,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

40,900.- บาท
33,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโวยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ไว้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระวับเวียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิว ตามที่ไว้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะววกให้กบั ท่านในตลอวการเวินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเวินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน
้ ไป ค่ ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องวื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ว, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเวินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

1.
2.
3.
4.
5.

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

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

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1.
2.
3.

ยกเลิกก่อนการเวินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัวจาทั้งหมว
ยกเลิกก่อนการเวินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเวินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัวจากทั้งหมว

4.
5.
6.

7.
8.

ยกเลิกก่อนการเวินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมว
ยกเลิกก่อนการเวินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมว
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเวินทางช่วงเทศกาลวันหยุว เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมวั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัวจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัวจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมว
ไม่วา่ ยกเลิกว้วยกรณี ใวๆ
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ไว้วาเนินการออกตัว๋ 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 ปฏิเสธมิให้เวินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเวินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใวๆ ทั้งสิ้น

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโวยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไว้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ
โวยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอวภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุว
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิวชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิวกฎหมาย / เอกสารการเวินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิวภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัวจา หรื อค่าทัวร์ ไว้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักไว้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิวชอบใวๆ ทั้งสิ้น หากเกิวสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิวจากความประมาทของท่าน, เกิวจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัวที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัวที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัวให้สมาชิกแต่ละบ้านไว้นงั่ ว้วยกัน
โปรวทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โวยไม่ไว้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเวินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุวยาวไทย วันหยุวญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติว คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤวูหนาวฟ้ามืวเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ วบางส่วน ร้านอาหารปิ วเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาวค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเว็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเว็กเสริ มเตียงจะสะววกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านวูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอวหน้าโรงแรมไว้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเวินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เวือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัวจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมวกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านไว้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมว

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

