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By Thai Airways (TG)
Tokyo-Tokyo 5day / 4night
 นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมทองคาภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว
 ตามรอยรายการ “ทีวีแชมป์ เปี้ ยน” ศูนย์รวมร้ านราเม็งที่ข้ น
ึ ชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น
 ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดาที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”
 สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort)
 ช้ อปปิ้ งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่ า” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 อิสระช้ อปปิ้ ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย ์ แลนด์”
 สัมผัสการแช่นา้ แร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen)

อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ าํ เย็นรสชาติเยีย่ มแห่งเกาะฮอกไกโด

34,900.สะสมไมล์กบั กลุ่ม Star Alliances 50 %
กําหนดการเดินทาง

4 - 8 February 2015
 25 February – 01 March 2015
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กรุงเทพฯ – นาริตะ – เอออน พลาซ่ า – นาริตะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 676
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อทุ ยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้ าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื้อผ้ า
เป็ นต้ น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้ าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและ
ซื้ อ” สินค้ าถูกใจฝากคนทางบ้ านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
**เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ**
ที่พกั : Narita Kikusai Hotel หรือเทียบเท่า
วัดอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี – พิพธิ ภัณฑ์ราเม็ง – โกเทมะเอ้าเล็ต – คาวาคูชิโกะ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ท่สี ดุ ในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอิม” ที่เป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้ อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”
ที่มขี นาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สทิ ธิ์ของวัดแห่งนี้
... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ ชมและซื้อสินค้ าของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินค้ าพื้นเมือง “Made
In Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้ าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น หรือ
จะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ปี ุ่ นตามอัธยาศัย ... นาทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม
แม่นา้ สุมดิ ะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงู ที่สดุ ในโลก ... เปิ ด
ให้ บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทาลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ใน
มณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ...
ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ าสุดสามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็ม
ไปด้ วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “เมืองโยโกฮาม่า” เมืองท่าที่ต้งั อยู่บนอ่าว
โตเกียวและเป็ นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร้ านราเม็งที่ข้ นึ
ชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ ท่านได้ ล้ มิ รสกัน ... นาท่านสู่โซน “พิพธิ ภัณฑ์” ท่านจะได้ พบกับประวัตคิ วาม
เป็ นมาและวิวฒ
ั นาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบนั และการผลิตราเม็งกึ่งสาเร็จรูปหลากหลายชนิดและ
หลากแบรนด์ช่ อื ดัง … แล้วนาท่านตามรอย “ทีวีแชมป์ เปี้ ยน” (T.V. Champiam) รายการยอดฮิตติดอันดับ เข้ าสู่
โซน “ร้านค้า” ท่านจะได้ เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรสของ “เส้นราเม็งและนํ้าซุป” ใน
แบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (2)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริม
Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบ
ั มหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ อสิ ระกับการ
เลือกซื้อเลือกชมสินค้ าที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo
Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้ า Intimate Apparel ได้ แก่ Kid Blue และ Triumph
หมวดสินค้ าHome Fashion ได้ แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น ... นอกจากนี้
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ค่า

ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ อย่างรองเท้ า กระเป๋ า เสื้อผ้ าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้ างสรรพสินค้ าที่รวม
ไว้ ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้ อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ ท่านได้ อสิ ระช้ อปปิ้ งกันตาม
อัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักพร้ อมทั้งอาบนา้ แร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้ พักผ่อนกับการ
ลองอาบ “โอนเซ็ น” (Onsen) นา้ แร่ในไสตล์ญ่ปี ุ่ นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
พร้อมเสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู พเิ ศษ “บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์” ให้ ท่านได้ ล้ มิ รสปูนา้ เย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้ รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูนา้ เย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สดุ และมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ ทา่ นได้ อ่มิ อร่อยแบบไม่อ้นั
ที่พกั : Kosuien Hotel หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นา้ แร่ใน

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

วันที่สี่
เช้ า

ไสตล์ญ่ปี ุ่ นให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านา้ แร่ธรรมชาติน้ มี สี ่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง
ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ – นาริตะ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่
ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้ สมั ผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปี ใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ ท่านได้ เลือกสัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้ นกับการลื่นไถลด้ วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ
“นังเลื
่ อ่ นหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้ วยหิมะที่ดูแล้ วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade
ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ชมบ่อนา้ แร่กามะถันที่สามารถต้ มไข่ไห้ สกุ ได้
พร้ อมชิม “ไข่ดํา” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้ มอี ายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มหา
นครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนั ของญี่ปุ่น ที่คลาคล่าไปด้ วยผู้คน และเทคโนโลยีลา้ ยุคมากมาย ... และเป็ นการเอาใจ
เหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้ อปปิ้ งชั้นนาของชาวญี่ปุ่นที่ถอื ว่าเป็ น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของ
ชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้ า “ชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูป, MP-3, Walkman,
CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิ า, เสื้อผ้ า และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ
ในย่านชินจูกุ ***
ที่พกั : Narita Kikusai Hotel หรือเทียบเท่า
อิสระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้ อทัวร์พเิ ศษ “โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์”
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนังรถไฟตะลุ
่
ยมหานครโตเกียว
(ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มชี ่ อื เสียงในเมืองนาริตะ ไม่ว่าจะเป็ น
“วัดนาริตะซัน” วัดประจาเมืองนาริตะ ... วัดแห่งนี้เป็ นสานักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้ างขึ้นโดย
เจ้ าคณะคันโจ ในปี 940 ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โตที่ได้ สร้ างขึ้นอุทศิ แด่ศาสนาพุทธให้ กบั เทพเจ้ าฟูดูเมียวโอะ
(เทพเจ้าแห่งไฟ) ... จากวัดเก่าแก่ท่สี วยงามของเมืองนาริตะ ซึ่งในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็ นอันดัสอง
ในญี่ปุ่น และยังมีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้ จริง
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“ถนนนาริตะ โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายที่นาไปสูว่ ัดนาริตะ เส้ นทางอันสวยงามและเก่าแก่มคี วามยาวประรมาณ 800

เมตร และเพื่อเป็ นการเติมพลังจึงได้ มกี ารเปิ ดร้ าน “อูนางิ” หรือ “ปลาไหลย่าง” ขึ้นจานวนมาก ปัจจุบนั มีร้านค้ ากว่า
150 ร้ านและยังมีของฝากพื้นเมืองอีกหลายอย่าง เช่น โยคัง (วุ้นขนมชั้นถั่วหวาน) เซนเบ้ (แครกเกอร์ข้าวทาจากข้ าวของ
ชิบะ) เทปปโปซุเกะ (แตงอูริดองยัดไส้ พริกชี้ฟ้าป่ นกับใบชิโสะ) และที่ขาดไม่ได้ คอื สาเก ส่วนงานฝี มอื อย่างตะกร้ าสาน
และตะเกียบสั่งทาพิเศษก็มใี ห้ ซ้ อื เป็ นของฝาก
“ย่านเมืองเก่าซาวะระ” เขตพื้นที่ท่ยี ังคงหลงเหลือร้ านค้ าและสภาพของอาคารบ้ านเรือนที่ต้งั เรียงรายมาตั้งแต่สมัย
โบราณที่ “ดาชิไคคัง”... ถนนสายนี้มแี ม่นา้ ไหลผ่านอย่างสงบร่มรี่น คลองสายน้ อยๆตัดผ่าน บ้ านเรือน ซึ่งได้ รับการ
คัดเลือกจากรัฐบาลให้ เป็ นอาคารและบ้ านเรือนสิ่งปลูกสร้ างที่สาคัญ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถกี ารดาเนินชีวิต ร้ านค้ าใน
สมัยเอะโดะได้ เป็ นอย่างดี 1996 ... นอกจากนั้นทีเ่ มืองซาวาระก็ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์และละครสุดฮิตทั้งไทย
และญี่ปุ่น อาทิ เรื่อง “ฟัด จัง โตะ” และละครจากไทยเรื่องล่าสุดคือเรื่อง “Rising Sun” แสดงนาโดย ณเดช, ญาญ่า,
แต้ ว, มาริโอ้
“นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต” เอ้ าท์เล็ตขนาดใหญ่ซ่งึ รวบรวมสินค้ ามากมายหลากหลายชนิด ให้ ท่านได้ เลือกซื้อเลือกชมทั้ง
สินค้ าที่ท่รี าคาถูกจนคุณแปลกใจ ... รวบรวมสินค้ านาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญ่ปี ุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้ า
กระเป๋ า รองเท้ า นาฬกิ า ล่าสุด อาทิ Diesel, J Ferry, Edwin, Gap, Coach, Citizen, Seiko,Tommy
Hilfiger และสินค้ าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ช็อคโกแล็ค Godiva รวมถึงป๊ อบคอร์นอันโด่งดัง Garrett Popcorn
หรือเลือกช้อปปิ้ งในย่านชือ่ ดังของโตเกียว อาทิ
“ฮาราจูก”ุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทนั สมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชัน”
่ หลากหลายสไตล์ท่ที ่านจะไม่เคยพบ
เห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์ท่เี สมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตนู ชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้ อยมหัศจรรย์,
ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้ อยโดเรมี เป็ นต้ น หรือบางที่กห็ ลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้ องที่
คลั่งไคล้ หรืออาจจะแต่งกายให้ ดเู หมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให้ ท่านได้ เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชม
ไม่ได้ ในชีวิตประจาวัน ... สาหรับท่านที่ช่ นื ชอบการช้ อปปิ้ งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ ามากมายที่มที ้งั “แบรนด์เนม
ชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้ เป็ นเจ้ าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่าไปด้ วยผู้คน
มากมายและสินค้ าหลายหลายแบบให้ ท่านได้ เลือกสรรกันตามอัธยาศัย
“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ ต่นื ตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดน
ปลาคิบจากร้ านค้ ามากมายมากกว่า 100 ร้ านค้ า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้ อมทั้ง
เลือกชมและซื้อสินค้ ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ า เครื่องสาอาง, รองเท้า, กระเป๋ า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นสําหรับผูใ้ หญ่”
... สาหรับท่านที่ช่ นื ชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้ องไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน”
“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโตเกียว พร้ อมทั้งร้ านขายเกมส์ แผ่น
เกมส์ และสาหรับท่านที่ช่นื ชอบตุก๊ ตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็ นตุก๊ ตาในแบบของตัวเองได้
“โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ท่เี กิดจากการถ่มทะเลด้ วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีลา้ ยุคและทันสมัย แหล่งช้ อปปิ้ งและ
บันเทิงขนาดใหญ่ อาทิ ชิงช้ าสวรรค์ใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพาน
เรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่าคืนเป็ นฉากหลัง ... รวมทั้ง “เทพี
เสรีภาพ” เวอร์ช่นั ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
สาหรับท่านที่อยากย้ อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ***สําหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์” สามารถเลือก

ซื้ อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะนา
ท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้ างกว่า 600 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล
... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land”
ตื่นเต้ นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับ
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การนั่งเรือบุกป่ าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้ พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้ วพักผ่อนอิริยาบถด้ วยการนั่ง
“รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (สาหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มบี ริการรับกลับทีพ่ กั โดยท่านสามารถ
รับแผนทีแ่ ละรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทพี่ กั จากทางไกด์)

ข้อแนะนํา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ทา่ นได้ เลือกชิมร้ านอร่อย
จากร้ านค้ าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***

วันที่หา้
เช้ า

1200
1630

ที่พกั : Narita Kikusai Hotel หรือเทียบเท่า
นาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน TG 643
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
****************************************************************
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 34,900.- บาท
ท่านละ 8,000.- บาท
ลด 10,000.- บาท

ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)

***ไม่มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน
การยกเลิก :

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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