สุ ดคุ้ม!!! TOKYO 5D 3N (A)
ฮาโกเน่
ชิ สึโอกะ
โตเกียว

ทดลองทานไข่ดาํ ซึง่ ต้มจากจากบ่อกํามะถันที่ หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมความงดงามแห่งยอดเขาทีธ่ รรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม
ณ โกเท็มบะ เอาท์เลท
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุง ย่านชิ นจูก ุ อิสระเต็มวัน หรือ
เลือกซือ้ ทัวร์ทโ่ี ตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ สนุกสนานกับเครือ่ งเล่นและตัวการ์ตนู จากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกี้
เม้าท์พร้อมพองเพือ่ น อันสุดแสนประทับใจ

กําหนดวันเดิ นทางปี 2557

12-16 กันยายน 2557
14-18 พ.ย. // 28 พ.ย.-2 ธ.ค. // 26-30 ธ.ค. 57***

วันแรก

กรุงเทพฯ - นาริ ตะ

22.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น

วันที่ สอง
01.00 น.

นาริ ตะ - วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอาท์เลท - คาวาคูชิโกะ
เหิ รฟ้ าสู่นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เที่ ยวบินที่ XJ 600
มีบริ การอาหารเช้าบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชําระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
เดิ นทางถึงนาริ ตะ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยานแห่งชาติ
ฮาโกเน่ เพื่อเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทีย่ งั ครุ-กรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อ
นํ้าแร่กาํ มะถันซึง่ สามารถต้มไข่ให้สกุ ได้ โดยชาวญีป่ นุ่ มีความเชือ่ ว่าหากได้ทานไข่ดาํ หนึ่งฟองจะสามารถทําให้
อายุของท่านยืนยาวขึน้ อีกประมาณ 7 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ทีร่ วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริม Tomei
Expressway ทีเ่ ชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการ
เลือกซื้อเลือกชมสินค้าทีไ่ ด้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate
Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ

09.15 น.

เที่ ยง
บ่าย

คํา่

Richard Ginori เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ของทุกชิน้ เป็ น
ของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าทีร่ วมไว้ในพื้นทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้
อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ บริ เวณทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่งเป็ น 1 ใน 5
ทะเลสาบทีล่ อ้ มรอบภูเขาไฟฟูจิ
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม FUJI GARDEN (ANNEX BUILDING) หรือ ระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารคํา่ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะทําให้
ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่ สาม

คาวาคูชิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - คิ ซาราสึ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์
บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟทีไ่ ด้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่
สนิท และมีความสูงทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ จากด้านล่างสูบ่ นยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 ได้เวลาสมควรนํา
ท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองคํา นอกจากนัน้ ท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม
ซึง่ แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้ภายในวัด จากนัน้ อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งบนถนนนากามิเสะ เพือ่ เลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญีป่ นุ่ โคมไฟ
ฯลฯ จากนัน้ เดินทางสู่ ย่านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเลคทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า
กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสําอาง ฯลฯ
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ คิ ซาราสึ เพื่อเข้าที่ พกั ณ โรงแรม TOKYO BAY PLAZA หรือระดับเที ยบเท่า

เที่ ยง
บ่าย

คํา่
วันที่ สี่

คิ ซาราสึ - อิ สระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระเต็มวัน ให้ ท่านได้เดิ นทางสู่สถานที่ ท่องเที่ ยว หรือแหล่งช้ อปปิ้ งต่างๆ โดยตัวท่ านเอง หรือจะ
เลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ค่าดิ สนี ยแ์ ลนด์ท่านละ 2,400 บาท ราคานี้ ยงั ไม่รวมค่า
รถไฟของลูกทัวร์และไกด์)
โตเกี ยวดี สนี ย์แ ลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ น ดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้า งนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุ สร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ทา่ น
สนุกสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด ( ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่น
ตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ ารักของ
ตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอก
จากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของที่
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู
ทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึง่ มีความ

เที่ ยง
คํา่
วันที่ ห้า
เช้า
07.00 น.
10.30 น.
15.05 น.

สูงถึง 828 เมตร ซึง่ หอคอยแห่งนี้มจี ุดชุมวิวสําหรับนักท่องเทีย่ วแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีค่ วาม
สูง 350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า
ร้านอาหาร และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีเ่ คารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ เมจิ และมเหสี
โชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ ซึง่ ตัง้ อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่
มีตน้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทําให้ดเู หมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยูภ่ ายในปา่
กิ นซ่า ย่านทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สดุ ทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้าแบรนด์เนมและ
ห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บยู ่า ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุน่ ยอดนิยมของญีป่ นุ่ รวมถึงนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนซึง่ มี
ทุกสิง่ พร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุน้ีเองทําให้ยา่ นนี้พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือน
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุน่ ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน ในวันอาทิตย์
เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขอุ าโนเนะน่ารักๆ และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ
ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุน่ เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า
ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญีป่ นุ่ อร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน โอโม
เตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮาบาร่า ย่านการค้าชือ่ ดังทีส่ ดุ เกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
โอไดบะ พาเล็ตทาวน์ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้าํ ยุคและทันสมัย สําหรับท่านทีช่ ่นื ชอบรถยนต์ ท่านจะได้พบกับ
รถยนต์ล้ําสมัยมากมายของโตโยต้า ทัง้ รุ่นส่งออกและรุ่นทีผ่ ลิตขายในประเทศ สําหรับท่านทีม่ ใี บขับขีส่ ากล
ท่านสามารถทดลองขับรถยนต์ทถ่ี ูกใจได้ตามอัธยาศัย หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้ งทีห่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ นํ าของ
ย่านนี้ทว่ี นี สั ฟอร์ด
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ คิ ซาราสึ เพื่อเข้าที่ พกั ณ โรงแรม TOKYO BAY PLAZA หรือระดับเที ยบเท่า
สนามบินนาริ ตะ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ สนามบินนาริ ตะ Terminal 2 Row N เพื่อทําการเช็คอิ น
เหิ รฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330-300 เที่ ยวบินที่ XJ 601
มีบริ การอาหารกลางวันบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชําระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
เดิ นทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

กําหนดวันเดิ นทางปี 2557

12-16 กันยายน

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ ชัน้ ECONOMY ราคาท่านละ

25,900

สําหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

5,900

กําหนดวันเดิ นทางปี 2557

14-18 พ.ย. // 28 พ.ย.-2 ธ.ค.

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ ชัน้ ECONOMY ราคาท่านละ

27,900

สําหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

5,900

กําหนดวันเดิ นทางปี 2557

26-30 ธ.ค. 57

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ ชัน้ ECONOMY ราคาท่านละ

31,900

สําหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

5,900

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 30 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบั
การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี าง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับ ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท และชําระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง 21 วันทําการ
การยกเลิ ก :
1. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท
2. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําทัง้ หมด แต่ถา้ สามารถ
หาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดตามความเป็ นจริง เช่น
ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชือ่ ตั ๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิง / ตั ๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ถ้ามี
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส่ ดุ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ นุ่ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการบิน
และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

