เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อทุ ยั ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
ใหม่ ช้อปปิ้ งถนนสายกานํ้าชา ชมศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดง ที่เป็ นสัญลักษณ์
ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด
เลือกซื้ อสินค้าแบรนด์ดงั ทั ่วโลกที่โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้ งที่ชินจูกุ

สุดคุม้ ...เดินทางครั้งเดียว เที่ยวครบทุก HILIGHT
พิเศษ!!อิ่มอร่อยกับขาปูยกั ษ์ เดินทางพฤศจิกายน – ธันวาคม 60

ราคาเริ่มต้นเพียง 47,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
บินสบายกับ THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %

DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D เพือ่ เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG
622 บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง

DAY2
06.25 น.

โอซาก้า– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงย่า – นาโกย่า สเตชัน่
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ ุ่ น หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้ าเมือง
นําท่านเดิน ทางสู่ เมื องเกียวโต นําชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ าใส ที่ติดรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่
ใหญ่และเก่าแก่ต้งั อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้ อนกัน
ตามแนวนอนตั้ง จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้
ตะปูสักตัว ใช้ วิธีการเข้ าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัด นี้มีอายุเ ก่าแก่ย่ิงกว่ ากรุง
เกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ ว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้ าแห่ ง
ความรํ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่ งนี้
สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สดุ ในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัว
เมืองเกียวโตได้ งดงาม พร้ อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํา้ ศักดิ์สิทธิ์
สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่ า สายแรก
รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง
จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้ านค้ าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือก
ซื้อสินค้ าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ
ของญี่ ปุ่น มีให้ ท่านได้ เ ลื อกชิมหลายหลากรส ไม่ ว่ าจะเป็ นไส้ ถ่ัว แดงสูต ร
ดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่,ี ชอคโกแลต เป็ นต้ น หรือว่าจะเป็ นชาเกียวโต, ตุก๊ ตา
เกียวโต สัญลักษณ์ท่โี ด่งดังที่สดุ ในญี่ปุ่น คือ เกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่งกายด้ วย
ชุดกิโมโนประจําชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็ นของฝากของที่ระลึกใน
ราคาย่อมเยาว์, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกานํา้ ชา ถ้ วย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด จากนั้น นําท่านชม ศาลเจ้าฟู ชิมิอินาริ ที่สถิต
ของพระแม่โพสภ เทพเจ้ าที่เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร
ให้ มีความเป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะ
พระแม่ โพสภ และเทพจิ้ งจอกที่ชาวญี่ ปุ่นชื่อว่ าเป็ น ทู ต สวรรค์ ผู้ ค อยนํา
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ข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ ตื่นตากับรูปปั้นของเทพ
จิ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย แล้ วนําท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้ าที่มีมากกว่าร้ อยต้ นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา
ลดหลั่นกันบนเส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่อง
MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไป
ขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเองสมความปรารถนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้ างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ
เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ ดัดแปลงให้ เป็ นวั ด แต่
ปราสาทเดิมได้ ถูกไฟไหม้ ในปี พ.ศ.2493 และสร้ างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปิ ดด้ วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ ท่านได้ ดื่มดํ่ากับความ
สะอาดใสของสระนํา้ ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่างงดงาม
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ้ ง ณ นาโงย่า
สเตชัน่ ให้ ท่ า นได้ เลื อ กซื้ อสิ น ค้ ากั บ ร้ า นค้ ากว่ า 200 ร้ านอี ก ทั้ ง ยั ง มี
ร้ านอาหารมากมายให้ ท่านได้ เลือกทาน **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / KINNUURA GRAND HOTEL / หรือ
ระดับเดียวกัน
นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ช้อป
ปิ้ งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ าแร่ท่ามกลางธรรมชาติ-ทานขาปูยกั ษ์ไม่อ้นั พร้อมน้ าจิ้ มรสเด็ด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ง ชาติฮาโกเน่ ผ่ านชม ทะเลสาบฮามานะ
ทะเลสาบที่เ พาะพั น ธุ์ป ลาไหลที่ใหญ่ ท่ีสุด ในบริ เ วณนั้ น ให้ ท่ านถ่ ายรูปกับ
ทะเลสาบเป็ นที่ระลึก พร้ อมซื้อของฝากที่ทาํ จากปลาไหล ไม่ว่าจะเป็ น กูลิโกะ
รสปลาไหล, พายปลาไหล, ไส้ กรอกปลาไหล หรือจะเลือกชิมปลาไหลย่าง
เป็ นต้ น
นําท่านเดิน ทางสู่ วนอุท ยานแห่ ง ชาติ ฮ าโกเน่ จากนั้ น นํา ท่าน ล่ องเรื อ
ทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่อง 10 นาที)กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชม
ความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ
ท่านจะได้ สัมผั สกับทัศนี ยภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้ อนลงสู่ทะเลสาบ
จากนั้นนาท่านสักการะ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่
บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยู่ในป่ าลึก สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์
โทริอสิ แี ดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้ าโดยสองข้ างทาง
จะมีตะเกียงแขวนเรีย งรายอยู่ ตลอดทาง ภายในศาลเจ้ านั้ นมีบรรยากาศที่
เงียบสงบอยู่ ท่ามกลางต้ นไม้ ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี บางครั้งจะมี
หมอกปกคลุมไปทั่ว)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่
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เที่ยง

เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้ านําเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญ่ีปนที
ุ่ ่ดังไปทั่วโลก พบกับ
คอลเลคชั่น เสื้อผ้ าใหม่ ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN,
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ ท่ี
ร้ าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI
ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE,
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ า แฟชั่ น HUSH
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
EVERGREEN FUJI HOTEL /FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL
หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อย
กับมื้ อพิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลมลองรสชาติ
ิ้
ปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตล์ญี่ปุ่น
อย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อ
ว่ า ถ้า ได้แ ช่ น้ าแร่ แ ล้ว จะท าให้ผิ ว พรรณสวยงามและช่ ว ยให้ร ะบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้ งชินจูกุ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟู จิ ที่ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วย
ความสูง 3,776เมตร จากระดับนํ้าทะเล นํา ท่านขึ้นชมความงามกัน แบบ
ใกล้ ชดิ ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) เพื่อ
ชมทัศนี ย ภาพโดยรอบของภู เ ขาไฟที่ สามารถมอง เห็น ทะเลสาบทั้ง ห้ า
กระจายอยู่ โดยรอบ ให้ ท่า นได้ สัมผั สอากาศอัน บริสุทธิ์บนยอดเขาฟู จิ
ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ ชื่อว่ ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ น
ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปุ่น
***หมายเหตุ ในเดือนธันวาคม ทางบริษทั ฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมจากขึ้ น
ภูเขาไฟฟูจิ เป็ นนาท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลาน
สกี ฟู จิเ ท็ น ให้ท่า นได้เ พลิดเพลิน กับ การเล่น ไม้กระดานเลื่อ นได้ตาม
อัธ ยาศัย ณ ดิ น แดนแห่ ง นี้ ที่ ซึ่ ง เป็ นสวนสนุ ก ขนาดใหญ่ มี กิ จ กรรม
นอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลัง
เป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจ
จะเช่าอุปกรณ์เครือ่ งเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ ไม่รวม
ค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่ งเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน
(ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ)
จากนั้น นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ ท่านได้ สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ ท่าน
ได้ เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่า นเดิ น ทางสู่โตเกีย ว นํา ท่านชม วัดอาซากุ ส ะ วั ด ที่เ ก่ าแก่ท่ีสุด ใน
กรุ งโตเกีย ว เข้ า นมัส การขอพรจากพระพุ ท ธรู ปเจ้ าแม่ กวนอิม ทองคํา
นอกจากนั้นท่านยังจะได้ พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่มี ีความ
สูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลังได้ ภายในวั ด ฯลฯ หรือเพลิดเพลิน กับ ถนนนาคามิเซ
ถนนช้ อปปิ้ งที่มี ชื่อเสีย งของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ น
เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปุ่น
มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสดุ แสนอร่อย
จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการจับจ่าย
ซื้อสิน ค้ านานาชนิ ด ได้ จ ากที่น่ี ไม่ ว่ าจะเป็ น ร้ านซานริโอะ ร้ านขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต่างๆ กันที่ร้าน
MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ าบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร์ ค
เต้ าหู้, โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่ าบ้ านเรา 3 เท่า, ครีมกัน
แดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็ นอย่างดี และสินค้ าอื่น ๆ หรือให้
ท่านได้ ส นุ กกับการเลือกซื้อสิน ค้ า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON,
UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME
DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้ าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ
NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ท่รี ้ าน ABC
MART
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL
หรือระดับเดียวกัน
โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้ อทัวร์ ดิสนียแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ้ ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดย
มีไกด์คอยให้ คาํ แนะนําในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้ าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้ างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็ นที่
สถิ ต ย์ วิ ญ ญาณขององค์ สมเด็จ พระจั ก รพรรดิ เ มจิ ซึ่ ง เป็ นจั ก รพรรดิ ท่ีมี
ความสําคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุ บันเป็ นอย่างยิ่ง และได้ รับความเคารพ
จากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สดุ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงขึ้นครองราชย์
เป็ นจั กรพรรดิองค์ ท่ี122ของญี่ปุ่นในปี คศ.1867ในขณะที่พระองค์ มีพระ
ชนม์มายุได้ เพียง15พระชันษา หลังจากที่รัฐบาลทหารของโชกุนตระกูลโตกุกา
วะอ่อนกําลังลง และถูกพันธมิตรจากแคว้ นสัทสึมะ (Satsumaหรือเกาะคิวชูใน
ปัจ จุ บัน ) และแคว้ นโจชู (Choshuหรือจั งหวั ด ยามะกูจิ ในปั จ จุ บัน )ได้ รวม
กําลังกับซามูไรท้องถิ่นและสถาปนากองทัพหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิข้ นึ
เพื่อต่อต้ านการปกครองของระบอบโตกุกาวะ และนําพระราชอํานาจกลับคืนสู่
องค์สมเด็จพระจักรพรรดิอกี ครั้ง

เที่ยง

คา่
พักที่
DAY6

ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้ า เครื่องประดับ รองเท้ า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หาก
คุณคือคนที่กาํ ลังมองหาซื้อเสื้อผ้ าแบบแปลกๆ หรือต้ องการหาซื้อเสื้อผ้ าแนว
Cost Play ท่านยังสามารถหาได้ จากที่น่ีอีกด้ วย หรือ ถ้ าต้ องการเห็นวัยรุ่น
ญี่ปุ่นแต่ง ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดู ไ ด้ ท่ีน่ีไ ด้ จะมีวั ยรุ่นญี่ ปุ่นน่ ารักๆ
เดิ น กั น เต็ ม ถนนเหมื อ นกั น ถนนสายแบรนด์ เ นมโอโมโตะซานโดะ
(Omotosando)
ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้ เป็ นที่
ระลึกกับ“ฮาจิโกะ”รูปปั้นสุนัขแสนรู้ท่กี ลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่ม
สาวโตเกีย ว อัพเดทแฟชั่น สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิ มารุคิว ทั้งเสื้อผ้ า
กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องประดับ และแฟชั่น ชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูต่ างๆอื่น ๆ
มากมาย รับรองไม่ มีเ อ้ าท์ สําหรั บสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ
“ONITSUKA TIGER SHOP” ต้ อนรับการกลับมาของรองเท้ าแบรนด์ดัง
สัญชาติญ่ีปุ่นที่กาํ ลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์โอนิสกุ ะ ไทเกอร์ก
ลับมาดังได้ อกี ที หรือเลือกซื้อเลือกชมสินค้ ามือสองได้ ท่รี ้ าน DAIKOKUYA
มีสิน ค้ าแบรนด์ดัง ให้ ท่า นได้ เ ลือกเลือกสรรมากมายไม่ว่ า จะเป็ น นาฬิกา,
กระเป๋ า, ผ้ า พั น คอ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เครื่ อ งประดั บ อาทิเ ช่ น LOUIS
VUITTON, HERMES, PRADA,GUCCI Chloe, MIU MIU ,
BALENCIAGA ฯลฯ
เพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
หรื อ หากท่ า นใดมี ค วามประสงค์ จ ะเลื อ กซื้ อดิ ส นี ย์ แ ลนด์ เ พิ่ ม ท่ า นละ
2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่ งจินตนาการของ
ราชาการ์ ตู น ญี่ ปุ่ นซึ่ ง เป็ นดิ ส นี ย์ แ ลนด์ แ ห่ งแรกที่ ส ร้ างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้ างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ ทุนสร้ าง
กว่ า 600 ล้ านบาท ให้ ท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่น นานาชนิ ด (ไม่จํากัด
จํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตร์การตูน เรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน
ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้ าน
ผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลก
ใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้
ท่านได้ สนุ กสนานพร้ อมกับการจับจ่ ายเลือกซื้อสิน ค้ าที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ย์
แลนด์อกี ทั้งยังจะได้ สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้ าส์
มินนี่เ ม้ าส์ พร้ อมผองเพื่อนการ์ตูน อีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ ายซื้อของที่
ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL
หรือระดับเดียวกัน
วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้ งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้ รับความ
ศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปี ใหม่จะคลาคลํ่าไปด้ วยผู้คนที่มา
ขอพรสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่ อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์
เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้ าที่ระลึกต่างๆ ในราคา
ย่อมเยา
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
จากนั้นอิสระ ให้ ท่านช้ อปปิ้ ง ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ของนาริตะ ห้างอิ
ออน จัสโก้ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษ
กับร้ าน 100 YEN ที่สินค้ าทั้ง ร้ านราคา 100 เยน เท่านั้ น เอง ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.25 น. เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 677 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ ง
21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

02 – 07 พฤศจิกายน 2560
08 – 13 พฤศจิกายน 2560
15 – 20 พฤศจิกายน 2560
23 – 28 พฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560
01 – 06 ธันวาคม 2560
06 – 11 ธันวาคม 2560
13 – 18 ธันวาคม 2560
21 – 26 ธันวาคม 2560

47,900
47,900
47,900
47,900
47,900
49,900
49,900
47,900
49,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12 (เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )
ปี )
45,900
44,900
45,900
44,900
45,900
44,900
45,900
44,900
45,900
44,900
47,900
46,900
47,900
46,900
45,900
44,900
47,900
46,900

พักเดีย่ ว ราคาไม่รวม
เพิม่
ตัว๋

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900
32,900

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจํานวน 30 ท่า นขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ค รบจํา นวนดังกล่า ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จําทัง้ หมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีน้าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีท่ที างรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวี
ซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้ องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 15,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่น่ัง
2. นักท่องเที่ยวต้ องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชาํ ระเงิน
หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่ านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ ันๆ
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีท่นี ักท่องเที่ยวต้ องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้ องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน ค่ าบริการต่ างๆ และหน้ าสมุด บัญชีธนาคารที่
ต้ องการให้ นาํ เงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ ว ***ในกรณีที่วนั
เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้ วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษัทจะหั กค่ า ใช้ จ่ ายที่ไ ด้ จ่ ายจริง จากค่ า บริก ารที่ชําระแล้ ว เนื่ องในการเตรี ยมการจั ด การนําเที่ยวให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่น่ังตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ท่รี ัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือ่ นไขและข้อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์น้ ีสาํ หรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้ แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่จี ะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอืน่ ๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีท่นี ักท่องเที่ยวมิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริษัทพร้ อม
การชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ย นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน่ เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริการนี้คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้ คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

