กําหนดการเดินทาง 24 – 30, 25 - 31 MAR, 28 MAR – 03 APR 2016

วันแรก

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19.00 น. พร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สํวนผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดยสายการบินไทย
เจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารกํอนขึ้นเครื่อง
23.15 น. เหินฟ้าสูํ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท๎องถิ่นจะเร็วกวําประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สอง โอซาก้า
– ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – ปราสาททอง
วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
06.25 น.

กลางวัน

L, D

เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําทํานเดินทางสูํ “ปราสาทโอซาก้า ” (ชมซากุระด้านนอก) หรือ
ปราสาทที่มีฉายาวํา ปราสาทนกกระสาขาว สร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่อยูํ
ของเจ๎าเมืองในสมัยโบราณตัวปราสาทนั้นตั้งอยูํบนเนินเขาที่ได๎มี
การสํารวจและพบวําเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมากํอน
ล๎อมรอบด๎วยกําแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ําขนาดใหญํ
เพื่อป้องกันการรุกรานจากข๎าศึก ชมบรรยากาศสองฝั่งที่เต็มไป
ด๎วยดอกซากุระสีชมพูอํอน เป็นฉากหลังที่สวยงามเหมาะแกํการถํายรูปเป็นที่ระลึกอยํางยิ่ ง จากนั้นนําทําน
เดินทางสูํ “ชินไซบาชิ ” ยํานช๎อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก๎า เพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งไร๎ ขีดจํากัดบนถนน
ความยาวกวํา 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร๎านค๎า และห๎างสรรพสินค๎าเรียงรายกันตลอดสองข๎างทาง กับสินค๎ามากมาย
ทั้งเสื้อผ๎าเก๐ๆ กระเป๋านํารักๆ รองเท๎าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสําอาง และสินค๎า IT ทั้งหลาย Ipod กล๎อง นาฬิกา
Mp3 มีให๎เลือก และชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส๎นนี้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงที่มีอายุยาวนานมากวํา 1,000 ปีชม “ปราสาททอง” หรือเรียก
กันวํา “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่อยูํของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหงํานกลางสระน้ําโอบ

ล๎อมด๎วยสวนสไตล๑ญี่ปุ่นโบราณที่ได๎รับการดูแลและอนุรักษ๑ไว๎อยํางดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเดํนด๎วยสีทอง
สํองประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย๑ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ําคล๎ายกับมีปราสาทใต๎น้ําอีกหนึ่งหลัง
ให๎ทํานได๎เก็บภาพอยํางใกล๎ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ
จากนั้น นําทํานชม “วัดคิโยมิส”ึ วัดที่สร๎างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช๎ทํอนซุงนํามาวางเรียงกัน และได๎รับการยกยํองให๎
เป็นมรดกโลกอีกแหํงหนึ่งนําทํานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ําศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อวําเมื่อดื่มแล๎วจะ
ประสบความสําเร็จสามด๎านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง และสุขภาพ ” อิสระกับการเลือกซื้อ ของที่ระลึกพื้นเมือง
บนถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซากะ ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจพัดญี่ปุ่น
ฯลฯก็สามารถหาซื้อได๎ที่นี่
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํเมืองนาโกยํา (หมายเหตุ กรณีมีเวลาเพียงพอ) นําทํานไปยัง ยําน “ซาคาเอะ ” แหลํงช๎อปปิ้ง
ชื่อดังของนาโกยํา ให๎ทํานได๎เพลินเพลินกับการซื้อสินค๎าหลากหลาย อาทิเชํน เครื่องใช๎ไฟฟ้า เสื้อผ๎าแฟชั่น
และสินค๎าแบรนด๑เนมอยํางจุใจ
ค่่า
รับประทานอาหารค่า่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ NAGOYA KKR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะ – ไร่สตรอเบอรี่ (ทานไม่อั้น) – น้่าตกชิไรโตะ – คาวากูจโิ กะ
B, L, D

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทํานเปลี่ยนอิริยาบถสูํการนั่งรถไฟ “ชินคันเซน ” รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น และเคยได๎ชื่อวําเป็นรถไฟที่
“วิ่งเร็วที่สุดในโลก” ด๎วย นําทํานสูํจุดหมายปลายทางด๎วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรตํอชั่วโมง โดยรถไฟ
ชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเทํานั้น
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ “ทะเลสาบฮามานะ” แหลํงเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญํที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
จากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล ก๎างปลาไหลกรอบฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ “ไร่สตรอเบอรี่” ให๎ทํานลิ้มรสความอรํอย หอมหวานกับสตรอเบอรี่จากไรํ ให๎ทํานอิ่มอรํอย
แบบไมํอั้น นอกจากนี้ทํานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ที่ทําจากสตรอเบอรี่สดในฟาร๑ม ไมํวําจะเป็น ขนมพาย
สตรอเบอรี่เลื่องชื่อ, แยมสตรอเบอรี่ , สตรอเบอรี่อบแห๎ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให๎ทํานได๎รู๎กรรมวิธีในการ
ปลูกสตรอเบอรี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ น้่าตกชิไรโตะ หรือน้ําตกเส๎นด๎าย ซึ่งเกิดจากการละลายของน้ําแข็ง บนยอดของภูเขาไฟฟูจิ
ไหลลงมาแล๎วผํานรอยพรุนของหินซึ่งเป็นรูเล็กๆ เหมือนรูเข็มพุํงออกมาเหมือนเส๎นด๎าย
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบล๎อมรอบรมภูเขาไฟฟูจิ เพื่อเข๎าสูทํ ี่พัก

ค่่า

วันที่สี่
เช้า

จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น

จากนั้น

 รับประทานอาหารค่่า ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ TOMINOKO HOTEL KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า *** บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ***
ให๎ทํานได๎สัมผัสกับการอาบน้ําแรํ หรือเรียกอีกอยํางวําออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผํอน
คลายความเมื่อยล๎าการอาบน้ําแรํ จะทําให๎ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผํอนคลาย
ความเมื่อยล๎า และยังชํวยในระบบ การเผาผลาญของรํางกายอีกด๎วย

ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค– สวนสันติภาพ (ชมซากุระ) – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต –ช้อปปิ้งชินจูกุ B, L,  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทํานสูํ “ภูเขาไฟฟูจิ ” ตั้งตระหงํานอยูํเหนือเกาะญี่ปุ่นด๎วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ําทะเลและ
รูปทรงกรวยคว่ําที่ได๎สัดสํวนจึงเป็นแรงบันดาลใจให๎กับการสร๎างสรรค๑ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ๑และ
กวีผู๎มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันวําภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ๎าจึง
เป็นแดนต๎องห๎ามสําหรับสตรีมานานนับร๎อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท๎ายเมื่อกวําสามร๎อยปีมาแล๎ว ชม
ความงามกันแบบใกล๎ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา ไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออานวย) หรือชั้นสูงสุดที่ทาง
อุทยานฯอนุญาตให๎ ขึ้นได๎ในวันนั้นๆ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ
นําทํานเดินทางสูํ “โอชิโนะฮัคไค” บํอน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช๎เวลาอันยาวนาน
ในการไหลลงมาสูํพื้นดิน และซึมไปยังบํอน้ําแตํละบํอ ดังนั้นน้ําที่อยูํในบํอจะเป็นน้ําที่ใส ในปี 1985 สถานที่
แหํงนี้ยังได๎ ถูกเลือกให๎เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลํงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด๎วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานแวะชมความงามของพันธุ๑ไม๎นานาพันธุ๑มากมายที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” อนุสรณ๑สถาน
สงครามเกาหลี โดยภายในสวนแหํงนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ๑ของเหลําประเทศที่เข๎ารํวมใน
สงครามในครั้งนั้นด๎วย สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยด๎วย อิ่มเอมกับ
บรรยากาศ ชมดอกซากุระมากมาย เหมาะกับการถํายภาพเป็นที่ระลึกอยํางยิ่ง
นําทํานเดินทางสูํ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหลํงรวมสินค๎านําเข๎าและสินค๎าแบรนด๑ญี่ปุ่นโกอินเตอร๑
มากมายกับ คอลเลคชั่นเสื้อผ๎าลําสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยําง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค๎าสําหรับคุณหนู
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค๎าอื่นๆอีกมากมาย
นําทํานเดินทางสูํ โตเกียวไปยัง “ชินจูกุ ” ยํานแหํงความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ทํานจะได๎พบกับ
ห๎างสรรพสินค๎า และร๎านขายของเป็นพันๆ ร๎าน ซึ่งจะมีผู๎คนนับหมื่นเดินกันขวักไขวํ ถือเป็นจุดนัดพบยอด

ค่่า
วันที่ห้า

เช้า

นิยมอีกด๎วย เชิญทํานเลือกชมสินค๎ามากมาย อาทิ เครื่องใช๎ไฟฟ้า , กล๎องถํายรูปรุํนลําสุด , IPOD, MP-3,
NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ๎า, รองเท๎า และเครื่องสําอาง เป็นต๎น
รับประทานอาหารค่า่ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่่า) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 พักที่ EAST 21 HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ)
หรือ ทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ + ตั๋วรถไฟ ไป - กลับ (ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 2,800 บาท)
หรือ ทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ (เพิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี
ช้อปปิ้งโซระมาจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้่าซุมิดะ (ไม่รวมค่าเข้า) – ศาลเจ้าเมจิ
ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
B, -,  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม 1 ---> เดินทางสูํ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผู๎เข๎าชม
มากกวํา 17 ล๎านคนตํอปี สนุกสนานกับเครื่องเลํนตํางๆ ที่แบํงออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE
LAND ที่นําทํานผจญภัยกับการลํองเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย๑แลนด๑
โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ๎านต๎นไม๎ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับ
เครื่องเลํนตํางๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถํานหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือ
เลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข๎าชมบ๎านผี
สิง HUNTED MANSION อันนํากลัว และชมบ๎านน๎อยแสนนํารักของหมีพูห๑ POOH’S HUNNY HUNT ใน
โซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแตํงกายชุดประจําชาติของตุ๏กตาตัวน๎อยๆกับ IT’S A SMALL
WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถํายภาพเป็นที่ระลึกใน
TOON TOWN กับบ๎านของเหลําการ๑ตูนของดิสนีย๑ MINNIE HOUSE บ๎านแสนนํารักของมินนี่ หรือ
CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ๎านต๎นไม๎ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันตํอกับเครื่องเลํนมันส๑ๆโซน
TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางใน
อวกาศแบบสบายๆ ไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเลํนชิ้นใหมํลําสุดของโตเกียว ดิสนีย๑แลนด๑ BUZZ
LIGHT YEAR ประชันความแมํนกับเพื่อนด๎วยปืนเลเซอร๑สุดไฮเทค จากนั้น ช๎อปปิ้งกับสินค๎าของดิสนีย๑ที่มี
มากมายหลากหลายแบบให๎เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ๎านยัง WORLD BAZAAR

ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม 2 --- > นํา ทํานนั่งรถไฟไปยัง “วัดเซ็นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ ” วัดที่เหลําโชกุนและ
ซามูไรให๎ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยํางมาก นมัสการองค๑เจ๎าแมํกวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลัง
ใหญํ ถํายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได๎ชื่อวําเป็น “โคมไฟที่ใหญํ

ที่สุดในโลก” แขวนอยูํ โดยมี ถนนร๎านค๎า“ถนนนากามิเสะ” แหลํงรวมสินค๎าของที่ระลึกตํางๆมากมาย อาทิ
พวงกุญแจ ตุ๏กตาแมวกวักดาบซามูไร ชุดกิโมโน รํมญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อ ก็สามารถหาซื้อ
ได๎ที่ถนนแหํงนี้
จากนั้น
นําทํานนั่งรถไฟสูํ “โตเกียว สกายทรี ” หรือ โตเกียวทาวเวอร๑แหํงใหมํ บริเวณแมํน้ําสุมิดะ โตเกียว เป็น
หอกระจายคลื่นตั้งอยูํที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งกํอสร๎างที่สูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให๎ทํานได๎เก็บภาพกันตามอัธยาศัย
ทํานที่สนใจ ชม “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้่าซุมิดะ ” ซึ่งตั้งอยูํบนชั้น 5 ของโตเกียวสกายทรี ภายในจัดแสดงทั้ง
ปลาทะเล ปลาน้ําจืด และ ระบบนิเวศของสัตว๑น้ําที่พบได๎ในแมํน้ําซุมิดะ อีกทั้งยังมี ตู๎กระจกแสดงไม๎น้ํา
ขนาดใหญํที่จัดตกแตํงในรูปแบบสวนเซนแบบญี่ปุ่น โดย อะมะโนะ ทะเคะชิ นักตกแตํงตู๎ไม๎น้ํา และ
นักเลี้ยงปลาชื่อดังระดับโลกชาวญี่ปุ่น อีกด๎วย (ไม่รวมค่าเข้าชม ) หรือ อิสระให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้ง
ที่ “SOLAMACHI” ศูนย๑การค๎าที่อยูํบริเวณโตเกียวสกายทรี ตามอัธยาศัย
จากนั้น นําทํานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่
“ศาลเจ้าเม ย์จิ” ศาลเจ๎าชินโตที่สําคัญของมหานคร
โตเกียว ได๎เคยถูกทําลายในชํวงสงครามโลกครั้งที่สอง และได๎รับการบูรณะขึ้นใหมํในปี ค.ศ. 1958 โดยมี
เอกลักษณ๑เดํนคือซุ๎มประตูที่ทําด๎วยไม๎ที่ใหญํที่สุดในญี่ปุ่น
จากนั้น ช๎อปปิ้งกันตํอยังยําน
“ฮาราจูกุ ” แหลํงรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุํนญี่ปุ่น อิสระกับการช๎อปปิ้งยัง “ตรอก
ทาเคชิตะ” สองข๎างทางเรียงรายไปด๎วยร๎านขายของวัยรุํน เสื้อผ๎า เครื่องประดับ รองเท๎า กระเป๋าร๎านฟาสท๑
ฟูดร๎านเครปญี่ปุ่นอรํอยๆมากมาย วันสุดสัปดาห๑จะเป็นแหลํงนัดพบของพวก “ COSPLAY ” มักมาแตํงหน๎า
และเปลี่ยนเสื้อผ๎ากัน หรือเลือกช๎อปปิ้งบนถนน “โอโมเตะซันโด ” ยํานสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล๑ที่ทันสมัย
และหรูหรา ด๎วยร๎านค๎าชั้นนํามากมาย ไมํวําจะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นต๎น
จากนั้น
นําทํานเดินทางสูํ “ย่านชิบุยะ” ศูนย๑กลางแฟชั่นวัยรุํนในโตเกียว หามุมถูกใจถํายภาพคูํกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้น
สุนัขแสนรู๎ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุํมสาวโตเกียวอัพเดทแฟชั่นสไตล๑โตเกียว ที่ตึก (109)
อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ๎า กระเป๋า รองเท๎า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ่นในฤดูตํางๆอื่นๆมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
ค่่า
รับประทานอาหารค่่า แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่่า) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 พักที่ EAST 21 HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า

พระราชวังอิมพีเรียล – สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) – อาเมโยโกะ – วีนัสฟอร์ต – โตโยต้า เมก้า เวป
– ห้าง diver city Tokyo plaza – ห้าง aqua city & decks (ชมสะพานเรนโบว์) – เอออน พลาซ่า
– สนามบินฮาเนดะ
B, -, -

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทํานผํานชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ๑ของญี่ปุ่น ตั้งอยูํ
ทํามกลางหมูํแมกไม๎ที่ได๎รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร๎างพระราชวังในสมัยสมเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ ด๎วยเนื้อที่กวํา 270 เอเคอร๑ ล๎อมรอบด๎วยกําแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ําสมัยเอโดะ
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ๑ไม๎นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็น
สถานที่พักผํอนหยํอนใจของคนโตเกียว สัมผัส “ดอกซากุระ” อวดโฉมบานสะพรั่งทํามกลางสวนสวยรายล๎อม
ด๎วยดอกไม๎นานาพันธุ๑ นอกจากสวนสวยแล๎วสวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว๑และพิพิธภัณฑ๑กลางสวนอีกด๎วย
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ ย่านอาเมโยโกะ ยํานช๎อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว อิสระให๎ทุกทํานเลือกซื้อสินค๎าตํางๆ
มากมายไมํวําจะเป็นเครื่องสําอางค๑ ผลไม๎สด ขนมขบเคี้ยว แฟชั่นสวยงาม สินค๎าตํางๆ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง
จากร๎านรวงมากมาย
จากนั้น นํา ทํานช๎อปปิ้งกันตํอที่ “วีนัสฟอร์ ต” แหลํงช๎อปปิ้งในรํมที่ตกแตํ งแบบยุโรปสมัยศตวรรษที่ 18 ให๎ทํานได๎
เลือกซื้อสินค๎าจากร๎านค๎ากวํา 150 ร๎านภายใต๎หลังคาท๎องฟ้าจําลองที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นสวํางจ๎าหรือมืดครึ้ม
คล๎ายฝนตกได๎ตามแตํจะตั้งโปรแกรม หรือเดินชม “TOYOTA MEGA WEB” สถานที่จัดแสดงยานยนต๑ของ
โตโยต๎า ชมฮิสทอรี่การาจที่จัดแสดงรถยนต๑ โตโยต๎าตั้งแตํชํวงทศวรรษที่ 50ถึงทศวรรษที่ 70 โตโยต๎าซิตี้โชว๑
เคส และโตโยต๎ายูนิเวอร๑ ซิตี้ดีไซน๑ โชว๑เคสที่จัดแสดงรถยนต๑โตโยต๎ารุํนปัจจุบัน และรถยนต๑ ต๎นแบบแหํง
อนาคตรวมทั้งเทคโนโลยีอันก๎าวหน๎าในโลกยนต๑กรรม สําหรับอนาคต และทํานยังสามารถทดลองนั่ง
รถไฟฟ้าที่ไมํต๎องมีคนขับ (Electric Vehicle Commuter) ได๎อีกด๎วย
จากนั้น นําทําน ไปยัง “Diver City Tokyo Plaza” แหลํงช๎อปปิ้งแหํงใหมํ ภายใต๎คอนเซ็ปท๑ “Theatrical City Space”
แหลํงช๎อปปิ้งขนาดใหญํที่มีร๎านค๎าตําง ๆ มารวมตัวกันอยูํกวํา 150 ร๎าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front
Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน๎าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แหํงนี้เลยก็วําได๎ “GUNDAM Front Tokyo”
ถูกสร๎างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แหํงใหมํที่จะบอกผํานความยิ่งใหญํของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่
พลาดไมํได๎ก็คือ การถํายรูปคูํกับเจ๎าหุํนยนต๑ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเทํากับ
ของจริงด๎วยอัตราสํวน 1:1 ซึ่งเคยสร๎างความฮือฮามาแล๎วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหงํานอยูํที่
ลานกว๎างด๎านทิศใต๎ของ “Diver City Tokyo Plaza” และในชํวงค่ํา ๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับให๎กับเจ๎าหุํน
ยักษ๑นี้ด๎วยสําหรับ “GUNDAM Front Tokyo” นั้นนับวําเป็น Theme Park แหํงแรกที่ทําให๎เหลําแฟน ๆ ของ
GUNDAM สามารถสัมผัส และเข๎าถึง GUNDAM World ได๎อยํางที่ไมํเคยมีมากํอน (ไมํรวมคําเข๎าชม
GUNDAM Front)
จากนั้น นําทํานช๎อปปิ้งตํอที่ “Aqua city และ Decks” ซึ่งตั้งอยูํริมอําวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุํมสาวญี่ปุ่นที่
ได๎รับการโหวตวํา “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว๑” ที่พาดผํานจากโอไดบะ
สูํเมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ๑ของเมืองตั้งตระหงํานอยูํ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ ” เวอร๑ชั่น
ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยูํริมอําวโตเกียว

จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ “เอออน พลาซ่า” ศูนย๑รวมแหํงสินค๎าชั้นนํานานาชนิด อิสระให๎ทํานได๎เพลินเพลินกับการ
“เลือกชม และซื้อ” สินค๎าตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
ค่่า
รับประทานอาหารค่่า แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่่า) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํสนามบินฮาเนดะ

วันที่เจ็ด
00.20 น.
05.20 น.

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
เหินฟ้าสูํ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661
เดินทางถึงเมืองไทย พร๎อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
------------------------------------------------------------------------------------------------------รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ (ราคาตํอ 1 ทําน)
วันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

24 - 30 มี.ค.
25 - 31 มี.ค.

รวมตั๋ว
ไมํรวมตั๋ว
รวมตั๋ว
ไมํรวมตั๋ว

55,900.- บาท
33,900.- บาท
56,900.- บาท
34,900.- บาท

28 มี.ค. – 03 เม.ย.

าน
าน พัเด็กกกับ1ผูท่้ใหญ่
เด็ก 1 ท่าน พัเด็กกกับ1ผูท่้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
2
ท่
า
น
1 ท่าน
มีเตียง
(มีเตียงเสริม) (ไม่เสริ
ม)
51,900.- บาท 50,900.- บาท 47,900.- บาท
7,800.- บาท
33,900.- บาท 33,900.- บาท 31,900.- บาท
52,900.- บาท 51,900.- บาท 48,900.- บาท
34,900.- บาท 34,900.- บาท 32,900.- บาท 7,800.- บาท

24 – 30, 25 - 31 MAR, 28 MAR – 03 APR 2016

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่แผนกตั๋วเครื่องบินได้กําหนดไว้ในอินวอยซ์ เท่านั้น
3.3 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
4. การยกเลิก และคืนค่าทัวร์
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.6 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกําหนดเวลา ) ทางบริษัท
ฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน
100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋ว
เครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ
Star Alliance ได้ 50% โดย
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสาย
การบินเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บ ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทํา
การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้
ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน
4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึ้นเครื่องท่านละ 1 ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอน
การตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น * ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้
3. (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น )
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
5. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า )
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ผู้โดยสารเดินทาง
กรณีหนังสือเดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
เสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการ
พํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึ้นสําหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการ
ชําระขาดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางทั้งสิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

