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กาหนดวันเดินทาง
26 มี.ค. – 1 เม.ย. 58
28 มี.ค. – 3 เม.ย. 58
29 มี.ค. – 4 เม.ย. 58
30 มี.ค. – 5 เม.ย. 58
31 มี.ค. – 6 เม.ย. 58
2 – 8 เม.ย. 58
3 – 9 เม.ย. 58
4 – 10 เม.ย. 58
5 – 11 เม.ย. 58
6 – 12 เม.ย. 58
7 – 13 เม.ย. 58

49,900.- บาท
49,900.- บาท
49,900.- บาท
49,900.- บาท
49,900.- บาท
51,900.- บาท
52,900.- บาท
51,900.- บาท
51,900.- บาท
51,900.- บาท
51,900.- บาท
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วันแรก
19.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮาเนดะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชันระหว่
้
างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มี
ประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนัน้ ผู้โดยสาร จาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่ อง
ก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 45 นาที ***
22.45 น. ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สอง ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี -วัดอาซะกุซ่าคันนอน-โตเกียว สกาย ทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ–ชินจูกุ
06.55 น. ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์ อุทยั ... ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคน
เข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ นําท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื ้อสตรอเบอร์ รี่ “ไร่
สตรอเบอร์ ร่ ี ” ของชาวญี่ปนที
ุ่ ่มีการปลูกอย่างพิถีพถิ นั และได้ รับการดูแลเอาใจใส่ทกุ
กระบวนการทุกขันตอน
้
ทําให้ ผลของสตรอเบอร์ รี่นนมี
ั ้ ขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน
กว่าบ้ านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ รี่และที่สําคัญคือท่านสามารถชิม
สตรอเบอร์ รี่ในไร่นี ้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้ นด้ วยตัวเอง ... จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะ
กุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สดุ ในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์ เจ้ าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ
“โคมไฟขนาดยักษ์ ” ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและ
เช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี ้ ... หรื อจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่าน
จะได้ ชมและซื ้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื ้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ รวมทัง้
ข้ าวของเครื่ องใช้ คณ
ุ ภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น หรื อจะ
เลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปนตามอั
ุ่
ธยาศัย … หลังจากช้ อปปิ ง้ นําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์
มาร์ กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky
tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ดให้ บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2555 โดยหอนี ้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑล
กว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความ
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เที่ยง

วันที่สาม
เช้ า

สูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ าสุด
สามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซา่ ที่เต็มไปด้ วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะ “อุเอโนะ” สวนสาธารณะเก่าแก่และมี
ขนาดใหญ่ที่สวยงามกลางกรุงโตเกียว ซึง่ รวบรวมพันธุ์ไม้ นานาชนิดจากทัว่ ทุกมุมโลก และเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ ว ที่สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และ
พิพธิ ภัณฑ์กลางสวนอีกด้ วย ... ให้ ท่านได้ สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้ วย “ดอกซากุระ”
ถึงฤดูกาลที่แย้ มบานสะพรั่ งเป็ นสีชมพูอยู่ท่ วั บริเวณสวนใจกลางกรุ งโตเกียว นับว่ าเป็ น
ที่ชมดอกซากุระในโตเกียวที่สวยงามที่สุดก็ว่าได้ (ท่ านอาจจะได้ เห็นบรรยากาศการชม
ดอกไม้ สไตล์ ญ่ ีปุ่น ที่จะมากันเป็ นครอบครั ว/หมู่คณะ ) ... อิสระให้ ท่านได้ เลือกมุม
ประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1
สัปดาห์ ขึน้ อยู่ตามสภาพอากาศที่เอือ้ อานวย ... จากนันเพื
้ ่อเป็ นการเอาใจเหล่านัก
“Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้ อปปิ ง้ ชันนํ
้ าของชาวญี่ปนที
ุ่ ่ถือว่าเป็ น “แหล่ งอัพเดทเท
รนด์ ” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้ า “ชินจูกุ” หรื อ “ศูนย์ กลางที่สองแห่ งนคร” ย่านความ
เจริญอันดับหนึง่ ของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซือ้ ” สินค้ ามากมาย อาทิ
เช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์ , Note Book,
นาฬกิ า, เสื ้อผ้ า และเครื่ องสําอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้ม ค่าอาหารมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิม
ร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
ที่พัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า
อิสระช้ อปปิ ้ ง หรื อ เลือกซือ้ ทัวร์ พเิ ศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ”
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ ท่านเลือกช้ อปปิ ้ งตามย่ านดังของกรุ งโตเกียว โดยการนั่ง
รถไฟตะลุยมหานครโตเกียว (ไม่ รวมค่ ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR เพื่อเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็ น
“ศาลเจ้ าเมจิ” ศาลเจ้ าเก่าแก่อนั ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้ างขึ ้นโดยจักพรรดิ
เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ตังอยู
้ ่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้ นานาพรรณถึง 1
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แสนต้ นทําให้ ดเู หมือนกับว่าศาลเจ้ าแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ภายในป่ า ... ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมา
ขอพรที่ศาลเจ้ าแห่งนี ้
“ตลาดปลาสึคิจ”ิ ตลาดปลาค้ าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ที่สดุ ในโตเกียวที่อยู่บริเวณ “ย่ านกินซ่ า” ตื่นตา
กับปลาน้ อยใหญ่หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทัว่ ทุกทะเลของญี่ปนุ่ ... ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อและชม ข้ าวของเครื่ องใช้ -เครื่ องครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
“ตึกรั ฐสภา” (Metropolitan Government) หรื อที่ชาวญี่ปนเรี
ุ่ ยกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซึ ้งจัด
ว่าเป็ นตึกที่สําคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญี่ปนุ่ ... เป็ นที่ตงทํ
ั ้ าการของหน่วยราชการและ
รัฐบาลต่างๆ ของญี่ปนที
ุ่ ่สําคัญ ลักษณะของตึกก็เป็ นที่สะดุดตาด้ วยตึกคูส่ งู ระฟ้าที่ตงอยู
ั ้ ่ใจ
กลางเมืองโตเกียว ... นอกจากนี ้ภายในตัวอาคารสามารถเข้ าชมวิวของเมืองโตเกียวได้ อีกด้ วย
(ในกรณีท่ อี ากาศดี ท่ านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้ อย่ างสวยงาม)
หรื อเลือกช้ อปปิ้ งในย่ านชื่อดังของโตเกียว อาทิ
“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ ตื่นตาตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัย
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้ านค้ ามากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” ตึกชื่อ
ดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนัน้ ... พร้ อมทังเลื
้ อกชมและซื ้อสินค้ ามากมาย อาทิ เสื ้อผ้ า
เครื่ องสําอาง, รองเท้ า, กระเป๋ า และที่ควรพลาดชม “ของเล่ นสาหรั บผู้ใหญ่ ” ... สําหรับท่านที่
ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้ องไม่พลาดที่ “ร้ าน 100 เยน”
“อากิฮาบาร่ า” แหล่งรวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโตเกียว พร้ อม
ทังร้้ านขายเกมส์ แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื ้อส่วนประกอบ
ต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้
“โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้ วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีลํ ้ายุคและ
ทันสมัย แหล่งช้ อปปิ ง้ และบันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้ าสวรรค์ใหญ่ที่สดุ ของโลก ... ท่าน
สามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์ ” (Rainbow Bridge) พาด
ผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามคํ่าคืนเป็ นฉากหลัง ... รวมทัง้ “เทพีเสรี ภาพ” เวอร์ ชนั่ ญี่ปนุ่
ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
สําหรับท่านที่อยากย้ อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์ ” ***สาหรั บท่ านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ”
สามารถเลือกซือ้ ทัวร์ เสริมได้ เพียงท่ านละ 2,600 บาท*** (ไม่ รวมค่ ารถไฟในการ
เดินทาง) ... โดยทัวร์ พเิ ศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ สําหรับคนทุกเพศที่ท่มุ
ทุนสร้ างกว่า 600 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจาก
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จินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้ นกับการล่องเรื อ
ผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการ
นัง่ เรื อบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้ พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้ วพักผ่อน
อิริยาบถด้ วยการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (สาหรั บทัวร์ เสริม ...
จะไม่ มีบริการรั บกลับที่พัก โดยท่ านสามารถรั บแผนทีแ่ ละรายละเอียดการเดินทางกลับ
่ี ักจากทางไกด์ )
สู่ทพ

ข้อแนะนา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง

*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อกลางวันและมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้
ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***
ที่พัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า
วนอุทยานฮาโกเน่ -ล่ องเรื อโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-สวนสันติภาพ-โกเทมบะเอ้ าท์
เล็ท- อิซาว่ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” ซึง่ ถือว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มี
ชื่อเสียงและได้ รับ ความนิยมมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของญี่ปนแล้
ุ่ วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็ นการ
“ล่ องเรื อโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้
เวลาล่ อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรื อ” เพื่อบันทึกภาพความ
งามของทะเลสาบที่มีภเู ขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารนําท่านมุ่งหน้ าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” ชมบ่อนํ ้าแร่กํามะถันที่
สามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ได้ พร้ อมชิม “ไข่ ดา” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดํา 1 ฟอง จะทําให้ มีอายุยืน
ยาวขึ ้น 7 ปี ... จากนันนํ
้ าท่านแวะชมความงามของพันธุ์ไม้ นานาพันธุ์มากมายที่ “สวน
สันติภาพ” หรื อ “เฮวะโคเอน” ... อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี ้มีรูปปั น้
สิงโต 7 ตัว ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้ าร่วมในสงครามในครัง้ นันด้
้ วย ... สิงโต 1 ใน
7 ตัวนันเป็
้ นสิงโตที่เป็ นตัวแทนของประเทศไทย ... อิสระให้ ท่านได้ ตื่นตากับ “ดอกซากุระ” ที่
เบ่งบานสะพรั่งอย่างเป็ นธรรมชาติ ณ สวนแห่งนี ้ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1
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คํ่า

วันที่ห้า
เช้ า

สัปดาห์ ขึน้ อยู่ตามสภาพอากาศที่เอือ้ อานวย) ... แล้ วนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรี
เมี่ยม เอ้ าท์ เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่
เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั มหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ อิสระกับการเลือก
ซื ้อเลือกชมสินค้ าที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci
, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวด
สินค้ า Intimate Apparel ได้ แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ าHome Fashion ได้ แก่
Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น ... นอกจากนี ้ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ
อย่างรองเท้ า กระเป๋ า เสื ้อผ้ าเด็ก ซึง่ ของทุกชิ ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้ างสรรพสินค้ า ที่
รวมไว้ ในพื ้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้ อปปิ ง้ ของคนญี่ปนโดยเฉพาะให้
ุ่
ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ กันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั พร้ อมทังอาบ
้
นํ ้าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้ พกั ผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ ้าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปนและพั
ุ่
กผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
พร้ อมเสิร์ฟท่ านด้ วยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ ท่านได้ ลิ ้มรสปูนํ ้าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไก
โด” ซึง่ ได้ รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปนว่
ุ่ าเป็ นปูนํ ้าเย็นที่เนื ้อมีรสชาติอร่อยที่สดุ และ
มีเนื ้อที่น่มุ น่ารับประทานให้ ท่านได้ อิ่มอร่อย “แบบไม่ อัน้ !!!”
ที่พัก : Kasugai View Hotel หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น”
(Onsen) นํ ้าแร่ในไสตล์ญี่ปนให้
ุ่ ท่านได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึง่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํ ้าแร่ธรรมชาตินี ้
มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
ภูเขาไฟฟูจ-ิ โอชิโนะฮัคไค-ช้ อปปิ ้ งซาคาเอะ-นาโกย่ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อทุ ยั แห่งนี ้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มี
ลักษณะงดงามที่สดุ ในโลกแห่งหนึง่ โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึง่ มีหิมะปกคลุมบน
ยอดเขาตลอดทังปี
้ ... นําท่านขึ ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ ชิดที่ “สถานีท่ ี 5” บน
ระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีท่ อี ากาศเอือ้ อานวย) อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความ
งามของภูเขาไฟแห่งนี ้ พร้ อมทังเลื
้ อกชมและซื ้อ “สินค้ าพืน้ เมืองและขนมอร่ อย” มากมาย
ตามอัธยาศัย
6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

เที่ยง

วันที่หก
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารหลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ ้าที่แปดใน โอชิโนะที่เกิดจากการ
ละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้ รับใบประกาศจากกรม
ชลประทานของประเทศญี่ปนว่
ุ่ านํ ้าในแต่ละบ่อเป็ นนํ ้าที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อ
มีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทําให้ มีสาหร่ายและหญ้ านํ ้าเกิดในบ่อ ทําให้ เวลามองลงไป
เป็ นสีเขียวสวยงามคล้ ายกับมรกตอยู่ในนํ ้า ... บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้ และเป็ นจุดที่
สามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้ สวยที่สดุ ... อิสระให้ ท่านถ่ายรู ปและซื ้อของที่ระลึก
จากชุมชุนพื ้นบ้ านบริเวณโดยรอบ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่ า” เมือง
ใหญ่อนั ดับ 3 รองจากโอซาก้ า ที่เจริญไปด้ วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม … เพื่อนํา
ท่านเดินทางสู่ “ย่ านซาคาเอะ” ซึง่ เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ และแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้ าแบ
รนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี ้ นอกจากนันยั
้ งมี ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านอาหาร
ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึง่ มีให้ ทกุ ท่านได้ เลือกอย่างมากมาย ... นอกจากนี ้ยังมีจดุ ชมวิวที่ท่าน
จะสามารถมองเห็นถนนสายนี ้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่ตกึ ทีวีของนาโกย่า (ไม่ รวม
ค่ าเข้ าชม 600 เยน/ท่ าน) ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า ...
อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื ้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิม
ร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ ในย่านซาคาเอะ ***
ที่พัก : Nagoya Sakae Tokyu Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า
เกียวโต-วัดคิโยมิซ-ึ สถานีรถไฟเกียวโต-ปราสาททอง-โอซาก้ า-ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิสนามบินคันไซ(โอซาก้ า)
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรี ยบเรี ยบ เพื่อเตรี ยมเดินทางไปสนามบิน)
นําท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปนที
ุ่ ่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ...
เพื่อเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้ างด้ วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตังตระหง่
้
านอยู่บนเนินเขาสูง ...
นําท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มนํ ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ “นา้ 3
สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้ าดื่มแล้ วจะเกิดความเป็ นสิริมงคลในด้ าน “ความร่ ารวย,ความมีช่ ือเสียง
และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้ วเพลิดเพลินที่
“ถนนสายกานา้ ชา” ให้ ท่านได้ เลือกชมและซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น
7
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วันที่เจ็ด
00.30 น.
05.20 น.

เครื่ องปั น้ ดินเผา, เครื่ องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ ้าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ,
พัด ชา และ รวมทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟ
เมืองเกียวโต” แหล่งรวมห้ างสรรพสินค้ าโดยรอบไม่ว่าจะเป็ น อิเซตัน เดอะคิวบ์ หรื อร้ านค้ า
บริเวณในสถานี ... พบกับข้ าวของเครื่ องใช้ นานาชนิดไม่ว่าจะเป็ น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า
เครื่ องสําอาง นาฬกิ า แว่นตา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูป เกมส์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ขนม
ต่างๆ หรื อของที่ระลึกของเมืองเกียวโต ... และยังรวมถึง “ร้ านราเม็งชื่อดัง” ให้ ท่านได้ ทดลอง
ลิ ้มรส ราเม็งชื่อดังของเมือง เกียวโต ที่คดั สรร มาไว้ ให้ ท่านได้ ลองชิมกว่า 10 ร้ านดัง (เนื่องจาก
เป็ นร้ านแบบญี่ปนจึ
ุ่ งไม่สามารถจองได้ อาจจะต้ องยืนรอคิวประมาณ 5-10 นาที) แล้ วนําท่าน
เดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรื อที่เรี ยกว่า “ปราสาทคินคาคุจ”ิ ร่วมย้ อนรํ าลึกถึงท่านโชกุนจาก
การ์ ตนู เรื่ องดัง “เณรน้ อยเจ้ าปั ญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ ท่านได้ ชื่นชมความงามของตัว
ปราสาทโดยรอบที่ปิดด้ วยทองคําเปลว พร้ อมดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ “สระนา้ ” ที่สามารถ
สะท้ อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่างงดงาม ... ก่อนเดินทางกลับนําท่านเดินทางสู่เมือง “โอ
ซาก้ า” ที่ถือเป็ นเมืองสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้ รับสมญานามว่า “เว
นิชตะวันออก” เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีคคู ลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ
มากมาย ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้ าของเมืองโอซาก้ า ... พบกับร้ านค้ าที่
มีชื่อเสียงและร้ านบูติคหรู หราด้ วย และตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับ
การ “เลือกชมและซือ้ ” สินค้ ามากมายในห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี ้ยังมี
ร้ านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรื อลูกชิ ้นปลาหมึกอาหารขึ ้นซื ้อของเมืองโอซาก้ า
ทีมีมากมายหลายร้ าน อาทิ ร้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่ องคอมพิวเตอร์
ร้ านเครื่ องสําอาง ร้ านขายขนมร้ านขายเสื ้อผ้ า รองเท้ า เครื่ องประดับ ร้ าน 100 เยน ฯลฯ ...
นอกจากนี ้ให้ ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะสัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ าอาหารมือ้ กลางวันและมือ้ เย็นอิสระตาม
อัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ างๆ***
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า”
สนามบินคันไซ(โอซาก้ า)-สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
**************************************************************************************
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หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***
อัตราค่ าบริการ 26 มี.ค. – 1 เม.ย. 58 / 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 58 / 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 58 /
30 มี.ค. – 5 เม.ย. 58 / 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 58
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
49,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน) ท่ านละ
49,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม) ท่ านละ
44,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม) ท่ านละ
37,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ านละ
8,000.- บาท
มีต๋ ัวแล้ วลด ท่ านละ
15,000.- บาท
อัตราค่ าบริการ 2-8 / 4-10 / 5-11 / 6-12 / 7-13 เม.ย. 58
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
51,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน) ท่ านละ
51,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม) ท่ านละ
46,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม) ท่ านละ
39,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ านละ
8,000.- บาท
มีต๋ ัวแล้ วลด ท่ านละ
15,000.- บาท
อัตราค่ าบริการ 3 – 9 เม.ย. 58
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
52,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน) ท่ านละ
52,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม) ท่ านละ
47,900.- บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม) ท่ านละ
40,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ านละ
8,000.- บาท
มีต๋ ัวแล้ วลด ท่ านละ
15,000.- บาท
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชันทั
้ ศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบ
ั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิม
่
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม
่ เติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชาระเงิน สาหรั บการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
 ชาระยอดทัง้ หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทังหมด
้
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการัน
ตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
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7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซา่ และฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ ว ถ้ าวีซา่ ไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท
แต่จะขึ ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปน
ุ่ / การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ
และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
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