“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม

กำหนดกำรเดินทำง
17 – 21 ม.ค. 2562
15 – 19 , 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
07 – 11 มี.ค. , 15 – 19 มี.ค. 2562

วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

ราคา

41,900.-

เช้ ำ เทีย่ ง

ค่ำ

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ ( 22.30-06.15)

2

นำริตะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่ องเรื อโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำ
โอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ

-



3

อิซำว่ ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรื อ
เทศกำลชมดอกซำกุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ





-

APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR



-

-

APA MAKUHARI
HOTEL OR SIMILAR



-

✈

4
5

โตเกียว - อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกซื้อทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์
แลนด์” *** ไม่ มรี ถบัสบริกำร // รวมค่ ำรถไฟ***
โตเกียว – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – ช้ อปปิ้ งเอออนมอลล์ – นำริตะ –
กรุงเทพฯ (17.30-22.30)

✈
KASUGAI VIEW HOTEL

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 ***

2230

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน

TG 640

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

นำริตะ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่ องเรื อโจรสลัด 15 นำที – หุบเขำ โอวำคุดำนิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอำท์ เล็ท – ยำมำนำชิ

0620

ถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่ งชำติฮำโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่ มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยม
มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่นแล้วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ 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)
หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรื อ “หุบเขำนรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของ
กามะถันอยูด่ ว้ ย ... ชมบ่อน้ าแร่ กามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาสนิ ท ...
พร้อมชิม “ไข่ ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้มีอายุยนื ยาวขึ้น 7 ปี ...
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ “โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ท” ที่ รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม
Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือก
ซื้ 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

ยังมีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่
รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ ง
กันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั พร้อมทั้งอาบน้ าแร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อน
กับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
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/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันทีส่ ำม

อิซำว่ ำ – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรื อเทศกำลชมดอกซำกุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่ านสัมผัสกับ ประสบการณ์ ค วามสนุ ก สนานที่ “ฟู จิเท็น สกี รี สอร์ ท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกี และ
ที่ พ กั ที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณภูเ ขาไฟฟูจิ ... ท่ า นจะได้สัมผัสกับ “หิ ม ะ” ที่ ต กในช่ วงปี ใหม่ ... หากมี เวลาพออิ ส ระให้ท่ า น
ได้เ ลื อ กสั ม ผัส ประสบการณ์ ใ หม่ อาทิ ตื่ น เต้น กับ การลื่ น ไถลด้ว ย “สกี ” เลื อ กสนุ ก กับ “สโนว์ บ อร์ ด ” หรื อ เลื อ ก
เพลิ ดเพลิ นกั บ การ “นั่ ง เลื่ อนหิ ม ะ ” ที่ ท่ านจะสามารถนั่ ง ดื่ มด่ ากั บ ทั ศ นี ย์ ภ าพที่ ถู ก ปกคลุ ม ด้ ว ยหิ มะ
ที่ดูแล้วสะอาดตายิง่ นัก (มี Slade ให้ บริกำร / ไม่ รวมอัตรำเช่ ำอุปกรณ์ และชุดสำหรับเล่ นสกี)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

(กรุ้ปเดินทำงวันที่ 17- 21 ม.ค. , 15-19 มี.ค. 62) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆในละแวก
ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ นโอชิโนะมีบ่อ
น้ าที่ แปด ที่ เกิ ดจากการละลายของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรม
ชลประทานของ ประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าในแต่ละบ่อ เป็ นน้ าที่ สะอาดเกิ ดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาด
ใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ ายและหญ้าน้ า เกิดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยูใ่ นน้ า
บริ เวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และ เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ... อิสระให้ท่าน
ถ่ายรู ปและซื้อของที่ระลึกจากชมชุนพื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ…

(กรุ้ปเดินทำงวันที่ 15-19 ก.พ. , 28ก.พ.- 04 มี.ค. , 07-11 มี.ค. 62 ) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ งาน “Matsuda Cherry
Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกำลดอกซำกุระ” ที่เมืองมาซึ ดะ จังหวัดคานากาวะ (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 ด อกออกมาเร็ วที่ สุ ดคื อ พั น ธุ์ “คำวำซึ ”
(Kawatsu Sakura) ซึ่ งจะได้เห็ นประมาณกลางเดื อนก.พ.-ต้นเดื อนมี.ค. ... ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึ จะมี สีชมพูเข้ม
ที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปั จจุบันของญี่ ปุ่นที่ คลาคล่ าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยี
ล้ ายุคมากมาย... เพื่อเดิ นทางไปยัง “แหล่ งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิ บ ณ ย่านการค้า “ชิ นจู กุ” หรื อ
“ศู นย์ กลำงที่สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับ หนึ่ งของ นครโตเกี ยวในปั จจุ บัน ที่ สามารถแบ่ งออกเป็ น
2 ฝั่ ง ใหญ่ ๆ ด้ว ยกัน คื อ ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ตก เป็ นย่า นธุ ร กิ จ ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยอาคารส านัก งานสู ง ระฟ้ า โรงแรมหรู และ
เป็ นที่ ต้ ัง ของอาคารศาลาว่า การ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางการปกครองของ
มหานครโตเกี ยว และ ฝั่ งทิ ศ ตะวันออก เป็ นย่านแห่ งสี สันที่ เต็มไปด้วยศู นย์การค้า ร้านขายสิ นค้าแฟชั่น ร้านสิ นค้า
อิเล็กทรอนิ กส์ ร้านขายสิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซึ่ งเป็ นแหล่งบันเทิ งยามราตรี
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด 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 ดั ง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ า รั ก ๆ ในสไตล์ แ บบญี่ ปุ่ น กล้ อ งถ่ า ยรู ปดิ จิ ต อล
กล้องถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิ กา, เป็ นต้น นอกจากนั้น
ท่านยังจะได้ เห็ นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิ สต้าในกรุ งโตเกี ยว
ที่นบั ได้วา่ มีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง

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

ทีพ่ กั : APA MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

โตเกียว - อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกซื้อทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” *** ไม่ มรี ถบัสบริกำร // รวมค่ ำรถไฟ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระตำมอัธยำศัยทั้งวันให้ ท่ำนเลือกช้ อปปิ้ งตำมย่ ำนดังของกรุ งโตเกียว โดยกำรนั่งรถไฟตะลุยมหำนครโตเกียว
(รวมค่ ำรถไฟ) โรงแรมที่ พกั จะอยู่ใกล้กบั “สถำนีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ ยวในสถานที่ ที่มี
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*** ... โดยทัวร์ พิเศษจะนาท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุน
สร้างกว่า 600 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับ ความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย
ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรื อผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่ แสนน่ ากลัวใน
“Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนัง่ เรื อบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานา
ชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนี ยแ์ ลนด์ (สาหรั บทัวร์ เสริ ม ... จะไม่ มี
บริการรับกลับทีพ่ กั โดยท่ านสามารถ 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 ำอำหำรมื้อเที่ยงและมื้อค่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำก
ร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ ในมหำนครโตเกียว ***

ทีพ่ กั : APA MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีห่ ้ ำ

โตเกียว – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – ช้ อปปิ้ งเอออนมอลล์ – นำริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

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

น าท่ า นไปเพลิ ด เพลิ น กั บ การเลื อ กชมและซื้ อสตรอเบอร์ รี่ “ไร่ สตรอเบอร์ รี่ ” ของชาวญี่ ปุ่ นที่ มี ก ารปลู ก
อย่ า งพิ ถี พิ ถ ั น และได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ ทุ ก กระบวนการทุ ก ขั้ นตอน ท าให้ ผ ลของสตรอเบอร์ รี่ นั้ น
มี สีแ ดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติ ห วานกว่าบ้า นเราหลายเท่ า ... ท่ า นจะได้ชมถึ ง วิธีก ารเก็ บ สตรอเบอร์ รี่ แ ละ
ที่สาคัญคือ ท่านสามารถ ชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่ น้ ีได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง...
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “เอออน พลำซ่ ำ” ศู น ย์ร วมสิ น ค้า ชั้น น าต่ า งๆ มากมาย ภายในตกแต่ ง ในรู ป แบบที่ ทัน สมัย
สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่ หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน
อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ ำน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่ งบางร้าน
ไม่ตอ้ ง เสี ยภาษี สินค้าสาหรั บนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ อีกด้วย ... นอกจากนี้ ยงั มี ร้ านกาแฟ ร้ านอาหารมากมาย ..
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ..
***เพื่ อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมื้อเที่ยงอิสระตำมอัธยำศั ย...ให้ ท่ำนได้ เลื อกชิ มร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ”

1730
2230

เดินทางจากสนำมบินนำริตะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน

TG 677

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
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)

ท่ำนละ
ท่ำนละ

41,900.- บำท
37,900.- บำท

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

ท่ำนละ
ท่ำนละ

37,900.- บำท
31,900.- บำท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่ำนละ

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
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)

1.
2.
3.
4.
5.

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

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

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1.
2.
3.
4.

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

5.
6.

7.
8.

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 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

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

