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“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

กําหนดการเดินทาง
17 – 21 ม.ค. 2561
14 – 18, 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
07 – 11, 15 – 19 มี.ค. 2561

ราคา

41,900.-

ปรับราคา ณ วันที่ 23 พ.ย. 60 เนื่องจาก การบินไทยปรับเพิม่ ค่ า FUEL SURCHARGE 56 USD (1,000 บาท)
วันที่

กําหนดการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง คํา่

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ ( 22.30-06.15 )

2

นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่ องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขา
โอวาคุดานิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอาท์ เล็ท – ยามานาชิ

-





KASUGAI VIEW HOTEL
OR SIMILAR

3

อิซาว่ า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือ
เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ





-

OMORI TOKYU HOTEL
OR SIMILAR



-

-

NARITA AIRPORT
RESTHOUSE OR SIMILAR



-

✈

4
5

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ ายรูป) –
ช้ อปปิ้ งอิเคะบุคุโระ – ฮาราจูกุ
โตเกียว – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ –เมืองเก่าซาวาระ – ช้ อปปิ้ ง
เอออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ ( 17.30-22.30 )

✈
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วันทีห่ นึ่ง

2000

2230

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C

(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่ มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่อง
ดังนั้นผู้โดยสาร จําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขึน้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***
ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน

TG 640

(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันทีส่ อง

0615

เที่ยง

นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่ องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขา โอวาคุดานิ – ช้ อปปิ้ งโกเทมบะ เอาท์ เล็ท – ยามานาชิ
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยม
มากที่สุดแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่นแล้วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ “ล่ องเรื อโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาด
ของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ ” (ใช้ เวลาล่ อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณ “ดาดฟ้าเรื อ” เพื่อ
บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปี ก่อน ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํ้าและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของ
กํามะถันอยูด่ ว้ ย ... ชมบ่อนํ้าแร่ กาํ มะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ตม้ จากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดาํ สนิ ท ...
พร้อมชิม “ไข่ ดํา” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดาํ 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
“โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม Tomei Expressway ที่เชื่อม
ระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกี ยว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าที่ได้
รวบรวมกว่า 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 มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ
อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า
400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย ...
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พร้อมทั้งอาบนํ้าแร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อนกับการลองอาบ
“โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ านด้ วยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยกั ษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าํ เย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าํ เย็นที่ เนื้ อมี รสชาติ อร่ อยที่ สุดและมี เนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ทีพ่ กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ าม
เช้า

อิซาว่ า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว –
ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

เที่ยง

นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุ กสนานที่ “ฟูจิเท็น สกี รี สอร์ ท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกี และ
ที่ พ กั ที่ ต้ ังอยู่บ ริ เวณภูเ ขาไฟฟูจิ ... ท่ า นจะได้สั ม ผัส กับ “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 อ นหิ มะ” ที่ ท่ านจ ะส ามารถนั่ ง ดื่ มดํ่ ากั บ ทั ศ นี ย์ ภ าพที่ ถู ก ปกค ลุ ม ด้ ว ยหิ มะ
ที่ดูแล้วสะอาดตายิง่ นัก (มี Slade ให้ บริการ / ไม่ รวมอัตราเช่ าอุปกรณ์ และชุดสํ าหรับเล่นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

(กรุ้ ปเดินทางวันที่ 17-21 ม.ค. และ 15-19 มี.ค.) หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ “โอชิ โนะฮัคไค” หมู่บา้ นเล็กๆ
ในละแวก ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้ น
โอชิ โ นะมี บ่ อ นํ้าที่ แ ปด ที่ เ กิ ด จากการละลายของหิ ม ะจากบนภู เ ขาไฟฟู จิ มี อ ายุ ม ามากกว่ า 1,200
ปี ...
ได้รั บ ใบประกาศจากกรมชลประทานของ ประเทศญี่ ปุ่ นว่า นํ้า ในแต่ ล ะบ่ อ เป็ นนํ้า ที่ ส ะอาดเกิ ด จากธรรมชาติ
โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ ธาตุทาํ ให้มีสาหร่ ายและหญ้านํ้า เกิ ดในบ่อ ทําให้เวลามองลงไปเป็ น
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สี เ ขี ย วสวยงามคล้า ยกับ มรกตอยู่ใ นนํ้า บริ เ วณโดยรอบสามารถชมดอกไม้แ ละ เป็ นจุ ด ที่ ส ามารถมองเห็ น และ
ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ... อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและซื้ อของที่ระลึกจากชมชุนพื้นบ้านบริ เวณโดยรอบ…
(กรุ้ ปเดินทางวันที่ 14-18ก.พ. , 28ก.พ.- 04 มี.ค. , 07-11 มี.ค. ) หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ งาน “Matsuda Cherry
Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” 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 ผ ลิ ด อกออกมาเร็ วที่ สุ ดคื อ พั น ธุ์ “คาวาซึ ”
(Kawatsu Sakura) ซึ่ งจะได้เห็นประมาณกลางเดื อนก.พ.-ต้นเดื อนมี.ค. ... ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึ จะมีสีชมพูเข้ม
ที่นี่จะปลูกไว้ประมาณจํานวน 260 ต้น บนภูเขามาซึ ดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมื องหลวงปั จจุ บนั ของญี่ ปุ่นที่ คลาคลํ่าไปด้วยผูค้ นและเทคโนโลยี
ลํ้ายุคมากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง “แหล่ งอัพเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชิ นจูกุ”
หรื อ
“ศู นย์ กลางที่สองแห่ งนคร”
ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของ นครโตเกี ยวในปั จจุ บนั ที่สามารถแบ่งออกเป็ น
2 ฝั่ ง ใหญ่ ๆ ด้ว ยกัน คื อ ฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ตก เป็ นย่า นธุ ร กิ จ ที่ เ ต็ม ไปด้ว ยอาคารสํา นัก งานสู ง ระฟ้ า โรงแรมหรู และ
เป็ นที่ ต้ งั ของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการปกครองของ
มหานครโตเกี ยว และ ฝั่ งทิ ศตะวันออก เป็ นย่านแห่ งสี สันที่ เต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้ านขายสิ นค้าแฟชัน่ ร้ านสิ นค้า
อิเล็กทรอนิ กส์ ร้านขายสิ นค้าลดราคาและสิ นค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะซึ่ งเป็ นแหล่งบันเทิงยามราตรี
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น ...เชิ ญ ท่ า นเลื อ ก “ชมและซื้ อ ” สิ น ค้า จากร้ า นค้า ต่า ง ๆ มากมาย ในย่า นนี้ ไม่ ว่า จะเป็ น
เครื่ องสํ า อางยี่ ห้ อ ดั ง ๆ เสื้ อผ้า และของกระจุ ก กระจิ ก น่ า รั ก ๆ ในสไตล์ แ บบญี่ ปุ่ น กล้อ งถ่ า ยรู ปดิ จิ ต อล
กล้องถ่ายวีดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เป็ นต้น นอกจากนั้น
ท่านยังจะได้ เห็นแฟชัน่ การแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่ นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่ นิ สต้าในกรุ งโตเกี ยว
ที่นบั ได้วา่ มีสไตล์ในแบบความเป็ นตัวของตัวเอง
*** เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่ าอาหารมือ้ คํา่ อิสระตามอัธยาศัย ...ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ างๆ
ในย่านชินจูกุ ***

ทีพ่ กั : OMORI TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เช้า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ ายรูป) – ช้ อปปิ้ งอิเคะบุคุโระ – ฮาราจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ “วั ด อาซะกุ ซ่ าคั น นอน” วัด เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโตเกี ย ว ... เชิ ญ ท่ า นกราบนมัส การขอพรจาก
“องค์ เจ้ าแม่ กวนอิม” ที่ เป็ นทองสัมฤทธิ์ มี ขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติ เมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ
“โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องราง
ของขลังอันศักดิ์ สิทธิ์ ของวัดแห่ งนี้ ... หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้ อสิ นค้าของฝาก
ของที่ระลึกที่เป็ นสิ นค้า พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม,
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หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือก ชิ มขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... แล้วนําทุกท่าน
เดินถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าํ สุ มิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (Tokyo Sky tree)
หอส่ งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก... เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสู ง 634
เมตร สามารถทําลายสถิติความสู ง ของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และหอซี เอ็นทาวเวอร์
ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยี
แนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

จากนั้นนําท่ านเดิ นทางสู่ “อิเ คะบุ คุโระ” เป็ นอี กหนึ่ งย่านที่ คึ กคักของโตเกี ยวมี ส ถานี อิ เคะบุ คุ โ ระเป็ นเหมื อ น
จุ ด ศู น ย์ก ลางของย่า น มี 2
ฝั่ ง ได้ แ ก่ ฝั่ ง ตะวั น ตก และ ฝั่ ง ตะวั น ออก โดยมี ส ถานี อิ เ คะบุ คุ โ ระอยู่ ต รงกลาง
ท่ านจะได้เพลิ ดเพลิ นและสนุ กสนาน กับการจับจ่ ายซื้ อของฝากจากร้ านค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
เครื่ องสําอางยี่ห้อดัง ๆ ของญี่ปุ่น อาทิ KOSE SHISEDO, KANEBO ,SK-II เสื้ อผ้า และของกระจุกกระจิก
น่ ารั ก ๆ ในสไตล์แบบญี่ ปุ่น, นาฬิ กายี่ห้อแบรนด์เนม, เป็ นต้น ที่ ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมื องไทย และ
ที่ จ ะขาดไม่ ไ ด้เ ลยคือ ร้ า น 100 เยน ซึ่ งสิ น ค้าทุ ก อย่าง ภายในร้ า นเฉลี่ ย ราคาจะอยู่ที่ ชิ้ น ละ 100 เยน เท่ า กัน หมด
ท่ า นจะสามารถหาซื้ อสิ น ค้า ได้เ กื อ บทุ ก ประเภทในร้ า นนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น เครื่ องเขี ย น เครื่ องสํ า อางไปจนถึ ง
อุปกรณ์ ทาํ ครั วและแต่งสวน นอกจากนี้ ยงั มี ห้างสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่อย่าง Tobu และ Seibu อี กด้วย
ที่ ฮิตอี กที่ นึง ที่ ใครไปถึ ง อิ เคะบุ คุ โ ระแล้วห้ามพลาดนั่นก็คื อ Sunshine City เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ งขนาดใหญ่
ที่ อยู่ไม่ไกลจากสถานี มีจุดชมวิว, สวนสนุ ก และมี Aquarium อยู่ในตึก …นําท่านช้อปปิ้ งต่อที่ “ฮาราจูกุ”
แหล่งรวมวัยรุ่ นที่ทนั สมัยสุ ดๆชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็น
ที่ ไ หนมาก่ อ น ไม่ ว่า จะเป็ นเทรนด์ ที่ เ สมื อ นหลุ ด ออกมากจากในหนัง สื อ การ์ ตูน ชื่ อ ดัง อาทิ ซากุร ะ
สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็ นต้น หรื อบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์,
แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลัง่ ไคล้ หรื ออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... อิสระให้ท่าน
ได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชี วิตประจําวัน ... สําหรับท่านที่ชื่นชอบการ “ช้ อปปิ้ ง”
สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ” สิ นค้ามากมายที่มีท้ งั “แบรนด์ เนมชื่อดัง” หรื อ “แฮนด์ เมด” ที่ท่านจะได้เป็ นเจ้าของ
เพี ย งผูเ้ ดี ย วในโลกที่
“ถนนเทคาชิ ต ะ”
ซึ่ งคราครํ่ า ไปด้วยผูค้ นมากมายและสิ น ค้า หลายหลายแบบ
ให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ...
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อย
จากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***

ทีพ่ กั : NARITA AIRPORT RESTHOUSE หรือเทียบเท่ า
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วันทีห่ ้ า
เช้า

โตเกียว – ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – เมืองเก่าซาวาระ – ช้ อปปิ้ งเอออนมอลล์ – นาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณาตรวจสอบสั มภาระให้ เรียบร้ อย เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)

นํ า ท่ 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 บการดู แ ลเอาใจใส่ ทุ ก กระบวนการทุ ก ขั้ นตอน ทํ า ให้ ผ ลของสตรอเบอร์ รี่ นั้ น
มี สี แดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติ ห วานกว่าบ้านเราหลายเท่ า ... ท่ านจะได้ชมถึ งวิธีก ารเก็บ สตรอเบอร์ รี่แ ละ
ที่ สํา คัญ คื อ ท่ า นสามารถ ชิ ม สตรอเบอร์ รี่ ใ นไร่ น้ ี ได้ โดยสามารถเด็ ด จากต้น ด้ว ยตัว เอง...แล้ว นํา ท่ า นเข้า ประตู
ทะลุ มิ ติ ย ้อ นยุ ค ไปย่ า นเมื อ งเก่ า ณ “เมื อ งซาวาระ” เขตพื้ น ที่ ที่ ย ัง คงหลงเหลื อ ร้ า นค้า และสภาพของอาคาร
บ้า นเรื อน ที่ ต้ ัง เรี ยงรายมาตั้ง แต่ ส มั ย โบราณที่ “ดาชิ ไ คคั ง ”... ถนนสายนี้ มี แ ม่ น้ ํ าไหลผ่ า นอย่ า งสงบร่ มรี่ น
คลอ งส าย น้ อ ยๆ ตั ด ผ่ า น บ้ า นเ รื อ น ซึ่ ง ได้ รั บ กา ร คั ด เ ลื อ กจ าก รั ฐ บา ลใ ห้ เ ป็ น อา ค า ร แ ละ บ้ า นเ รื อ น
สิ่ ง ปลู กสร้ า งที่ สํา คัญ สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง วิถี การดํา เนิ น ชี วิต ร้ านค้า ในสมัย เอะโดะได้เป็ นอย่า งดี ... เมื อ งซาวาระ
มี ค วามเจริ ญ อย่า งยิ่ง ในสมัย เอะโดะ (1603-1867)
ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางการขนส่ ง สํา หรั บ การจัด ส่ ง ข้า วเป็ นทุ น
ศู น ย์ก ลางประวัติ ศ าสตร์ ข องซาวาระ ตั้ง อยู่ริ ม คลองและเป็ นที่ รู้ จัก กัน ว่ า เป็ น “ลิ ต เติ้ล เอะโดะ”
จึ ง ได้รั บ
การขึ้นทะเบียนเป็ นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สาํ คัญ ในปี ค.ศ.1996 ...

นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูน ย์ร วมสิ นค้าชั้น นํา ต่า งๆ มากมาย ภายในตกแต่ ง ในรู ป แบบที่ ท ันสมัย
สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จําหน่ ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน
อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่ งบางร้าน
ไม่ตอ้ ง เสี ยภาษี สินค้าสําหรั บ นักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ อีกด้วย ... นอกจากนี้ ยงั มี ร้ านกาแฟ ร้ านอาหารมากมาย ..
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ..
***เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ าอาหารมือ้ เที่ยงอิสระตามอัธยาศั ย...ให้ ท่านได้ เลือกชิ มร้ านอร่ อยจากร้ านค้ า
ต่ างๆ ***
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สมควรแก่เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”

เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน

1730
2230

TG 677

ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ อ งเที่ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

41,900.- บาท
37,900.- บาท

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ
ท่านละ

37,900.- บาท
31,900.- บาท

พักเดีย่ วเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชําระมัดจํ าทุกครั้ง
และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.

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

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่
ค่าทําหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
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เงื่อนไขการชําระเงิน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

หมายเหตุ

 สํ าหรับการจอง กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 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 องบินในแต่ละกรุ๊ ป)
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปัญหาอื่นๆ
โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถกู ต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นง่ั บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นง่ั ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทํา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สําหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํ เป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง...

