• ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสําริด “วัดโทไดจิ ” ในวิหารไม้ ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโลก
• นําท่านดื่ม “นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ ง “วัดคิโยมิสึ” ที่ได้ รับการเสนอชื่อชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008
• ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
• ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อน
ั งดงามโดดเด่นที่สดุ ในโลกอีกแห่งหนึ่ง
• ชมบ่อนํา้ ศักดิ์สทิ ธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํา้ ที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
• สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่” พร้ อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท
่ ะเลสาบอาชิ”
• ตื่นตาความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดาํ ที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เชื่อว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี
• นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ท่ส
ี ดุ ในโตเกียว
• ช้ อปปิ้ งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้ บนหุบเขา
• ช้ อปปิ้ งย่านสุดฮิต “ชินจู กุ / เอออน พลาซ่ า” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าํ แร่ธรรมชาติ (ONZEN)


อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ าํ เย็นรสชาติเยีย่ มแห่งเกาะฮอกไกโด

45,900.สะสมไมล์กบั กลุ่ม Star Alliances 50 %



10-15 ธ ันวาคม 58 (6ว ัน3คืน) **ว ันร ัฐธรรมนูญ**

Kinkakuji Castle

Fuji Ten Snow Resort

Asakusa Temple

Strawberry Picking

วันที่หนึง่
2000

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

***
2330

วันที่สอง นารา
– วัดโทไดจิ - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ช้อปปิ้ งซาคาเอะ – นาโกย่า
0700
ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นําท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสําริดที่เก่าแก่ต้งั แต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ ” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
สวนสาธารณะเมืองนารา ... นําท่านชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ภายในของวิหารเป็ นที่ประดิษฐาน “พระใหญ่เมือง
นารา ” พระพุทธรูปองค์น้ ีทาํ จากสําริด ความสูง 16 เมตร หนัก 500 ตัน ถือเป็ นพระพุทธรูปที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศญี่ปุ่น
และเป็ นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ... ทางด้ านขวามือของพระใหญ่จะเป็ นที่ประดิษฐานของ
เจ้ าแม่กวนอิม และทางด้ านซ้ ายของพระใหญ่จะมีเสาต้ นหนึ่งถูกเจาะรูอยู่ คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าหากใครอธิฐานอะไรแล้ วสามารถ
ลอดเสาต้ นนี้ได้ คาํ อธิฐานจะเป็ นจริง ... อิสระให้ ท่านได้ บันทึกภาพความสวยงามและได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวาง
มากมายที่ปล่อยให้ อยู่ตามธรรมชาติพร้ อมป้ อนอาหารให้ กบั กวางที่ “สวนกวาง” แห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
1)
นําท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อ เดินทางสู่ “วัดคิโย
มิสึ” วัดที่สร้ างด้ วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... แล้ วนําท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิริมงคล
ในวิหาร และเชิญท่านดื่มนํา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ท่ี “นํ้า 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้ าดื่มแล้ วจะเกิดความเป็ นสิริมงคลในด้ าน “ความรํา่ รวย
,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี ” ... อิสระให้ ท่านได้ บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้ วเพลิดเพลินที่ “ถนนสาย
กานํ้าชา” ให้ ท่านได้ เลือกชมและซื้อสินค้ าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน เผา, เครื่องเซรามิค ,อุปกรณ์ชง
ชา-ชุดกานํา้ ชา , ชุดกิโมโน , ชุดยูกาตะ , ชุดจิมเปอิ , พัด ชา และ รวมทั้งสินค้ าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย ... จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ ” ร่วมย้ อนรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อย
เจ้าปั ญญา - อิคคิวซัง ” ... อิสระให้ ท่านได้ ช่ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้ วยทองคําเปลว พร้ อมดื่มดํ่ากับ
ความสะอาดใสของ “สระนํ้า ” ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่างงดงาม ... สมควรก่เวลานําท่านเดินทางต่อ
โดยรถโค้ ชไปยัง “นาโกย่า ” เมืองใหญ่อนั ดับ 3 รองจากโอซาก้ า ที่เจริญไปด้ วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ...
เพื่อเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสนิ ค้ าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมา
วางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ ทุกท่านได้ เลือกอย่าง
มากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตึกทีวีของนา
โกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ ท่านได้
เลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ **
ที่พกั : Nagoya Sakae Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม วน
เช้ า

เที่ยง

อุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ” ซึ่งถือว่าเป็ น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ ือเสียงและได้ รับความนิยมมาก
ที่สดุ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้ วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์
ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้ าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงาม
ของทะเลสาบที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
3)

หลังอาหารนําท่านมุ่งหน้ าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ ” หรือ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ นึ มาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ
หลายพันปี ก่อน ทําให้ เกิดบ่อนํา้ ร้ อนผุดขึ้นมาจากใต้ ดิน นํา้ และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกํามะถันอยู่ด้วย ... ชมบ่อนํา้ แร่
กํามะถันที่สามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ได้ และไข่ท่ตี ้ มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสดี าํ สนิท ... พร้ อมชิม “ไข่ดํา” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกิน
ไข่ดาํ 1 ฟอง จะทําให้ มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี
หมายเหตุ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ มีการแจ้ งเตือนการเกิดปะทุบริเวณหุบเขาโอวาคุดานิ และได้ ส่งั ปิ ดเส้ นทางในบางจุด จึง
มีผลทําให้ ไม่สามารถเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้ หากในวันเดินทางยังไม่สามารถเดินทางไปยังจุดดังกล่าวได้ จึงขอนําทุกท่าน
เดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮาโกเน่”
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei
Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบ
ั มหานครโตเกียว ให้ ทา่ นได้ อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือก
ชมสินค้ าที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace,
Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้ า Intimate Apparel ได้ แก่ Kid
Blue และ Triumph หมวดสินค้ า Home Fashion ได้ แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori
เป็ นต้ น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ อย่างรองเท้ า กระเป๋ า เสื้อผ้ าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าใน
ห้ างสรรพสินค้ า ที่รวมไว้ ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้ อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพา ะให้ ท่านได้
อิสระช้ อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักพร้ อมทั้งอาบนํา้ แร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้
พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็ น” (Onsen) นํา้ แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู พเิ ศษ“บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์” ให้ ท่านได้ ล้ ิมรสปูนาํ้ เย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้ รับการกล่าวขานจาก
นักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูนาํ้ เย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สดุ และมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ ท่านได้ อ่มิ อร่อย“แบบไม่อ้ นั !!!”
ที่พกั : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า
28

28

คํ่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้ แร่ในไสตล์
ญี่ปุ่นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํา้ แร่ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
วันทีส่ ี่
เช้ า

เที่ยง

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อทุ ยั แห่งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สดุ ในโลกแห่ง
หนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่น
อายอย่างใกล้ ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ ออํานวย ) อิสระให้ ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้ อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (
6)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค ” หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาปทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง
ทะเลสาป Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมี บ่อนํา้ ที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้ รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่านํา้ ในแต่ละ
บ่อเป็ นนํา้ ที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทาํ ให้ มีสาหร่ายและหญ้ านํา้ เกิดในบ่อ
ทําให้ เวลามองลงไปเป็ นสีเขียวสวยงามคล้ ายกับมรกตอยู่ในนํา้ ... บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้ และเป็ นจุดที่สามารถ
มองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้ สวยที่สดุ ... อิสระให้ ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้ านบริเวณโดยรอบ ...
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว ” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลาํ้ ยุค
มากมาย ... และเพื่อเป็ นการ เอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้ อปปิ้ งชั้นนํา ของชาวญี่ปุ่นที่ถอื ว่าเป็ น
“แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้ า “ชินจู ก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับ
หนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า , กล้ องถ่ายรูป , MP3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้ า และเครื่องสําอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ใน
ย่านชินจูกุ ***
0

ที่พกั : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี – ช้อปปิ้ งชิบูย่า – โอไดบะ – ฮาเนดะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
ช่วงเช้า นําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลาํ้ ยุค
มากมาย ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “พระราชวังอิมพีเรียล” สร้ างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงนําการปฏิรูป
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสู่ญ่ีปุ่น ... พระราชวังนี้มีพ้ ืนที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้ เวลาสร้ างนานถึง 5 ปี
ปัจจุบันเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผ้ ูคนบริจาคต้ นไม้ เพื่อปลูกในพระราชวังจํานวน
สองแสนกว่าต้ นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ... นําท่านชม “สะพานนิจูบาชิ” สะพานที่ข้ามไปสู่พระราชวังอิมพิเรียล โดยทั่ว
แล้ วไม่เปิ ดให้ ใช้ ข้าม ยกเว้ นเฉพาะช่วงขึ้นปี ใหม่และวันประสูติขององค์จักพรรดิ์เท่านั้น ... จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “วัดอา
ซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก สูง
4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สท
ิ ธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนน
นาคามิเซะ” ท่านจะได้ ชมและซื้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้ าว
ของเครื่องใช้ คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่น
ตามอัธยาศัย ... แล ะนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นาํ้ สุมิดะ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ดให้ บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600
เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายท
รี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัด อาซะกุซ่าที่เต็มไปด้ วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
ช่วงบ่าย นําท่านเดินทางสู่ “ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่น อีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ให้ ท่านได้ หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่
กับ “ฮาจิ โกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ท่กี ลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาว ... ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาคิบจากร้ านค้ ามากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ที่
มีท้งั เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้ าท์ ... และที่
พลาดไม่ได้ นาํ ท่านตื่นเต้ นกับแยกทางม้ าลายที่มีคนข้ ามมากที่สดุ ในโลก และยังเป็ นโลเคชั่นถ่ายหนังฮอลีวูดเรื่อง Fast and
Furious 3 (Tokyo Drift) ... ก่อนเดินทางกลับ นําท่านเดินทางสู่ ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่ งใหม่ท่เี กิดจากการถ่ม
ทะเลด้ วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีลาํ้ ยุคและทันสมัย ... รวมแหล่ง ช้ อปปิ้ งและ บันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้ าสวรรค์
ใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาด
ผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามคํ่าคืนเป็ นฉากหลัง ... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
(ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์ , ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่างๆ ) ... หรือช้ อปปิ้ ง “ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูก
สร้ างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้ คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้ อปปิ้ งขนาดใหญ่ท่มี ีร้านค้ าต่าง
ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้ าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ...
สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบั เจ้ าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาด
เท่ากับของจริงด้ วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิ สระตามอัธยาศัย ... ให้ ทา่ นได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจาก
ร้ านค้ าต่างๆ ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”
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0

วันที่หก
0030

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเที่ยวบิน TG 661

0520

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท่องเที่ยวหรือสํารวจเส้นทางเท่านั้น
หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ ญีป่ ุ่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

45,900.- บาท
41,900.- บาท
41,900.- บาท
34,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

***รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วัน***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร -เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงือ่ นไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเว้ นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วย
กรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.
4.
5.
6.

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

