รห ัสโปรแกรม : 17346

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

12 – 17 สิ งหาคม 2563 (วันแม่ แห่ งชาติ)

33,900
31,900

23 – 28 กันยายน 2563

*หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด หำกต้องกำรเปลีย่ นแปลงต้ องชำระค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม

วันที่

กาหนดการเดินทาง

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

โรงแรม

1

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ
( 23.55 – 08.00)

2

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

-



3

ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ งชินจูกุ







ROSE GARDEN
HOTEL OR SIMILAR



-

-

ROSE GARDEN
HOTEL OR SIMILAR



-

✈

4
5
6

โตเกียว – คำมำคูระ – วัดโคโตคุอนิ – พิพธิ ภัณฑ์ รำเม็ง –
โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป)
โตเกียว – ตลำดปลำโทโยสุ – ช้ อปปิ้ งเอออนมอลล์ –
ย่ านเมืองเก่ าซาวาระ – ช้ อปปิ้ งชิซุยเอำท์ เล็ท – สนำมบินนำริตะ
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ( 20.40 – 01.20 )

✈




MOTOSU VIEW
(HOTEL
HOTEL OR SIMILAR
+ KANI)

วันทีห่ นึ่ง

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

1930

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***

2355

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 600
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่ องเรื อโจรสลัด 15 นาที – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอาท์ เล็ท

0800

ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่ มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยม
มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่นแล้วนาท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่ องเรื อโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาด
ของทิ วทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ ” (ใช้ เวลาล่ อง 15 นาที) ... เชิ ญท่ านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณ “ดาดฟ้ าเรื อ” เพื่อ
บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บ
เขาริ ม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ – อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว 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 ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่าน
ได้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิร์ฟท่ านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติอร่ อยที่ สุดและมีเนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ าม

ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่ำนเดินทำงสู่ “ภูเขำไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์ของแดนอำทิตย์อุทยั แห่งนี้ และยังเป็ นภูเขำไฟที่มีลกั ษณะงดงำมที่สุดในโลก
แห่ งหนึ่ ง โดยมีควำมสู งประมำณ 3,776 เมตร ซึ่ งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขำตลอดทั้งปี ... นำท่ำนขึ้นสัมผัสบรรยำกำศ
และกลิ่ น อำยอย่ ำ งใกล้ชิ ด ที่ “สถำนี ที่ 5” บนระดั บ ควำมสู ง ที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ที่ อ ำกำศเอื้ อ อ ำนวย)
อิสระให้ท่ำนได้บนั ทึ กภำพควำมงำมของภูเขำไฟแห่ งนี้ พร้ อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สิ นค้ ำพื้นเมื องและขนมอร่ อย”
มำกมำยตำมอัธยำศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวัน นาท่ านเดิ นทางสู่ “โอชิ โนะฮั คไค” หมู่บา้ นเล็ก ๆ ในละแวก ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ นโอชิโนะมีบ่อน้ าที่แปด ที่เกิดจากการละลาย
ของหิ มะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ าใน
แต่ละบ่อเป็ นน้ าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาให้มีสาหร่ ายและหญ้า
น้ า เกิดในบ่อ ทาให้เวลามองลงไปเป็ นสี เขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยูใ่ นน้ า บริ เวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และ
เป็ นจุดที่ สามารถมองเห็ นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่ สุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและซื้ อของที่ ระลึกจากชมชุ น
พื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ
จากนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูใ่ นภูมิภำคคันโต มีนกั ท่องจำนวนไม่นอ้ ย
ที่ตอ้ งกำรเดินทำงมำยังจุดศูนย์กลำงของดินแดนอำทิตย์อุทยั แห่ งนี้ ซึ่ งโตเกียวได้ชื่อว่ำเป็ นมหำนครที่ผสมผสำนควำม
หลำกหลำยของวัฒนธรรมอันเฉพำะตัว เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ชั้นแนวหน้ำและเทคโนโลยีอนั ทันสมัย.....นำท่ำนช้อปปิ้ ง
ณ “ย่ ำนชินจูก”ุ หรื อ “ศู นย์ กลำงทีส่ องแห่ งนคร” ย่ำนควำมเจริ ญอันดับหนึ่ งของนครโตเกียวในปั จจุบนั ท่ำนจะได้พบ
กับห้ำงสรรพสิ นค้ำ ร้ำนขำยของเป็ นพัน ๆ ร้ำน และร้ำนร้อยเยน ซึ่งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบ
ยอดนิ ยมอีกด้วย ให้ท่ำนอิสระและเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้ งสิ นค้ำมำกมำยทั้งเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ กล้องถ่ำยรู ปดิ จิตอล
นำฬิกำ เครื่ องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซำนริ โอช็อป หรื อสิ นค้ำที่ จะเอำใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ ำ รองเท้ำ
เสื้ อผ้ำ แบรนด์เนม เสื้ อผ้ำแฟชัน่ สำหรับวัยรุ่ น เครื่ องสำอำงยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่วำ่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II,
SHISEDO และอื่น ๆ อีกมำกมำย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5)

ทีพ่ กั : ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

โตเกียว – คำมำคูระ – วัดโคโตคุอนิ – พิพธิ ภัณฑ์ รำเม็ง – โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ ำยรู ป)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คำมำคูระ” จังหวัดคำนำงำว่ำ ที่เคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมำก่อน ทำให้เมืองคำมำคูระมีวดั วำ
อำรำม และศำลเจ้ำเก่ำแก่อยูม่ ำกมำย อีกทั้งคำมำคูระยังเป็ นเมืองติดทะเลที่มีชำยหำดที่เป็ นหำดทรำยสี ขำวสะอำด จนเป็ น
ที่ นิยมของชำวเมืองโตเกี ยวและโยโกฮำม่ำ ที่ จะมำท่องเที่ ยวพักผ่อนกันที่ เมืองนี้ เพื่อนำท่ำนสู่ “วัดโคโตคุอิน” เป็ น
สถำนที่ประดิษฐำน ของพระพุทธรู ปทองแดงที่มีควำมสู ง 11.35 ม. และหนัก 121 ตัน ปั จจุบนั องค์พระอยูใ่ นพื้นที่เปิ ด
โล่ง แต่ในอดีตวำงไว้ในห้องโถงพิเศษที่หลังคำ ซึ่งคุณสำมำรถมองเห็นเสำ 56 ต้นที่เหลืออยู่ โถงอำคำรถูกทำลำยลงใน
ศตวรรษที่ 14 จำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

จำกนั้นนำท่ำนตำมรอย “ทีวีแชมป์ เปี้ ยน” (T.V. Champiam) รำยกำรยอดฮิตติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑ์ รำเม็ง” ศูนย์รวม
ร้ำนรำเม็งที่ข้ ึนชื่อจำกทัว่ ทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มำให้ท่ำนได้ลิ้มรสกัน … นำท่ำนสู่ โซน “พิพิธภัณฑ์ ” ท่ำนจะได้พบ
กับประวัติควำมเป็ นมำ และวิวฒั นำกำรของ “รำเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดี ตจนถึงปั จจุบนั และกำรผลิตรำเม็งกึ่ งสำเร็ จรู ป
หลำกหลำยชนิ ดและหลำกแบรนด์ชื่อดัง … แล้วนำท่ำนสู่ โซน “ร้ ำนค้ ำ” ท่ำนจะได้เลือก “ชมและชิม” รู ปแบบอัน
หลำกหลำยและควำมเลิศรสของ “เส้ นรำเม็งและนำ้ ซุป” ในแบบต่ำง ๆ ที่ท่ำนไม่เคยพบที่ไหนมำก่อน … อิสระให้ท่ำน
ได้ “เลือกชมและชิม”รำเม็งสูตรต่ำง ๆ ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ำยวนให้ท่ำนลิ้มรสกันมำกมำย
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ ***

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยูใ่ นภูมิภำคคันโต มีนกั ท่องจำนวนไม่
น้อยที่ตอ้ งกำรเดิ นทำงมำยังจุดศูนย์กลำงของดินแดนอำทิตย์อุทยั แห่ งนี้ ซึ่ งโตเกี ยวได้ชื่อว่ำเป็ นมหำนครที่ผสมผสำน
ควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมอันเฉพำะตัว เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ชั้นแนวหน้ำและเทคโนโลยีอนั ทันสมัย … เพื่อนา
ท่านเดิ นทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่ าแก่ ที่สุดในโตเกี ยว ... เชิ ญท่ านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ...
หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In
Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือก
ชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี ”
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้
มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และ
หอซี เอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิ วทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ที่
บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ ***

ทีพ่ กั : ROSE GARDEN SHINJUKU HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

โตเกียว – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้ อปปิ้ งเอออนมอลล์ – ย่ านเมืองเก่ าซาวาระ – ช้ อปปิ้ งชิซุยเอาท์ เล็ท – สนามบินนาริตะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

นำท่ำนเดินทำงสู่ “ตลำดปลำโทโยสุ ” ตลำดปลำแห่งใหม่ของโตเกียว ซึ่งได้เปิ ดตัวอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อ วันที่ 11 ตุลำคม
2018 ที่ผำ่ นมำ นี้ ตลำดปลำโทโยสุสร้ำงขึ้นโดยคำนึงถึงสุขอนำมัย มีกำรควบคุมอุณหภูมิภำยในตลำดให้พอเหมำะ ต่ำง
กับตลำดปลำซึ กิจิที่เป็ นตลำดเปิ ดโล่ง ซึ่ งได้รับผลกระทบจำกอำกำศภำยนอก ตลำดปลำโทโยสุ จึงสำมำรถคงควำมสด
ของปลำและสิ นค้ำอื่น ๆ ได้ตำมที่ตอ้ งกำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่าง ๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัย
สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ
นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษีสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ ยงั มีร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย ... อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ ***

จากนั้นนาท่านเดินทางไปสู่ “เมืองซาวาระ” เมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริ ตะ ซึ่ งเคยเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ (1603-1867) เนื่องจากเมืองแห่ งนี้ ต้ งั อยูต่ รงกลางระหว่างคลอง มี ชื่อเรี ยกว่า
เอโดะน้ อย “Little Edo” ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยูอ่ าศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสิ นค้าจากสมัย เอโดะ
ระหว่างคลองจะเชื่ อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ ง สะพานที่น่าสนใจที่ สุดคือ Ja Ja Bridge ซึ่ งจะมีน้ าไหลออกมาจาก
สะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ าตก ใกล้ ๆ กับสะพานจาจา เป็ นที่ ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์อิโนะ ทาดาทากะ (Ino Tadataka
Museum) และบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะ ทาดาทากะ คือผูท้ ี่ บุกเบิกประเทศญี่ปุ่ น สร้างแผนที่ ที่แม่นยาในสมัย
โชกุน โทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางานของเขา
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “ชิซุยพรีเมี่ยมเอำท์ เล็ท” Shisui Premium Outlets อยูใ่ กล้กบั สนำมบินนำริ ตะเพื่อให้ท่ำนได้
ช้อปกับแบรนด์ช้ นั นำของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่ำงประเทศให้เลื อกสรรมำกมำยกว่ำ 120 ร้ำนค้ำ ไม่ว่ำจะเป็ น Coach,
Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy
Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren นอกจำกนี้ ในปี 2015 จะมีกำรเพิ่ม
ร้ำนเข้ำไปอีก 70 ร้ำน กลำยเป็ น 190 ร้ำนให้ขำช้อปให้ได้เลือกซื้อสิ นค้ำรำคำถูกกันอย่ำงจุใจ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ ***
สมควรแก่ เวลำ นำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ”

2040

เดินทำงจำกสนำมบินนำริตะโดยเทีย่ วบิน XJ 607

วันทีห่ ก

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

0120

ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้น

*** 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

(12 – 17 สิงหาคม 2563)

ผูใ้ หญ่

ท่านละ

33,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีราคาเด็ก***

อัตราค่าบริการ

(23 – 28 กันยายน 2563)

ผูใ้ หญ่

ท่านละ

31,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีราคาเด็ก***

อัตราค่ าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบตั เิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)

อัตราค่ าบริการนีไ้ 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 (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
1.

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท

2.
3.
4.
5.

ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่ า 45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทางระหว่ าง 45- 30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจา 15,000 บาท (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทำงช่ วงเทศกำลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต้ น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดั จำทีน่ ั่งกับสำย
กำรบินและค่ ำมัดจำทีพ่ กั รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่ มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ ำทัวร์ ท้งั หมด
ไม่ ว่ำยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
เนื่องด้ วยไม่ ต้องยื่นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริษัทฯ จะไม่ ทำกำรเก็บเอกสำรจริงใด ๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

6.

หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั ญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิ น และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน, เกิ ดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ 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 คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

