** นำท่ำนชม “สวนอุเอะโนะ” สถำนที่ชมซำกุระชื่อดังใจกลำงกรุ งโตเกียว
** สนุกสนำนกับกิจกรรมฤดูหนำวที่ สกี รีสอร์ ท อำทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดำนเลื่อน
** ชมควำมงำมของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** สัมผัสบรรยำกำศ "ล่องเรื อโจรสลัด" ชมควำมงำมของทะเลสำบอาชิ ณ อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่
** อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรื อ เลือกซื้อทัวร์เสริ มสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
** ให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำย แช่ นา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ กำรท่ำนด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่ำนละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง

13-18, 15-20, 20-25 มีนาคม 2562

(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประตู 3 เคำน์เตอร์ D
โดย สำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที่ คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้ำสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่ โมง / เวลำท้องถิ่นจะเร็ วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.15 น.

วันทีส่ อง

เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - โอชิโนะ ฮัคไค - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โกเท็มบะ เอ้าท์ เล็ต ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

06.55 น.

เดินทำงถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ำนขั้นตอนศุลกำกรเรี ยบร้อยแล้ว
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคามาคุระ” นำท่ำนกรำบนมัสกำรขอพรจำก “หลวงพ่อโต” หรื อ “ไดบุทสึ ”
พระพุทธรู ปสำริ ดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐำนอยูก่ ลำงแจ้ง ในอดีตกำลเคยประดิษฐำนอยูใ่ นวิหำร แต่ต่อมำในปี

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SPECIAL TOKYO SPRING (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J451931

ค.ศ. 1368 วิหำรได้ถูกพำยุพดั จนได้รับควำมเสี ยหำย และต่อมำในปี ค.ศ. 1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหำยไปใน
ทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุ ดเสี ยหำยแต่ประกำรใดจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั นับเป็ นเวลำกว่ำ 800 ปี แล้ว
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ ำที่เกิดจำกกำรละลำยของหิ มะบนภูเขำไฟฟูจิ ที่ใช้เวลำอัน
ยำวนำน ในกำรไหลลงมำสู่ พ้นื ดินและซึ มไปยังบ่อน้ ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ ำที่อยูใ่ นบ่อจะเป็ นน้ ำที่ใสสะอำดและ
สดชื่นมำก ในปี 1985 สถำนที่แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่นอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเปลี่ยนอิริยำบถในกำรเดินทำงด้วยกำรนัง่ รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟท้องถิ่นที่สำมำรถมองเห็นวิว
"ภูเขำไฟฟูจิ" ที่เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และมีควำมสู งที่สุดในญี่ปุ่น สู งถึง 3,776 เมตร
รู ปทรงของภูเขำไฟฟูจิถือว่ำเป็ นภูเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีควำมสมมำตรกันทุกด้ำน ตัวภูเขำทำมุม
45 องศำกับพื้นรำบ และมีหิมะปกคลุมเป็ นสี ขำวโพลนที่ยอดภูเขำไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่นมีควำมเชื่ อ
ทำงด้ำนศำสนำ และ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูเขำไฟฟูจิมำตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั ภูเขำไฟฟูจิจดั ว่ำเป็ นมรดกโลกทำง
วัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึน้ อยู่กับสภาพท้ องฟ้าอากาศเปิ ด) จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้ งอย่ำงจุใจกับ
สิ นค้ำแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสิ นค้ำนำเข้ำและสิ นค้ำแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์
มำกมำย ทั้งกระเป๋ ำ เครื่ องประดับ และนำฬิกำหรู รองเท้ำแฟชัน่ สิ นค้ำสำหรับคุณหนู และสิ นค้ำอื่นๆอีก
มำกมำย
 พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทำนขำปูยกั ษ์ อันขึ้นชื่ อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่ำนจะได้สัมผัสกับกำรอำบน้ ำแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่ำงว่ำออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กำรอำบน้ ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภำพ
ดี, ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ และยังช่วยในระบบกำรเผำผลำญของร่ ำงกำยอีกด้วย
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วันทีส่ าม

สกี รีสอร์ ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (ไข่ ดา) มหานครโตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนได้สัมผัสควำมสนุกสนำนบน “สกีรีสอร์ ท” สนุกสนำนกับกิจกรรมฤดู
หนำวมำกมำย อำทิ สกี สโนว์ บอร์ ด กระดำนเลื่อนหิ มะ ฯลฯ หรื อเลือก
พักผ่อนอิริยำบถกับกำรนัง่ จิบกำแฟชมบรรยำกำศลำนสกี เลือกซื้ อของที่ระลึก
หลำกหลำยเวอร์ ชนั่ เก็บภำพแห่งควำมประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลำนหิ มะสี
ขำวซึ่งมีภูเขำไฟฟูจิเป็ นฉำกหลัง (รวมค่ำเข้ำลำนสกีและกระดำนเลื่อน SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี)
จำกนั้นนำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ฮาโกเน่ ” เพื่อ “ล่องเรื อโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นำที) ยังบริ เวณ “ทะเลสาบอาชิ ”
เพื่อให้ท่ำนได้สัมผัสบรรยำกำศธรรมชำติและชมควำมงำมของทะเลสำบน้ ำจืดขนำดใหญ่ที่เกิดจำกกำรระเบิด
ของภูเขำไฟเมื่อกว่ำ 3,000 ปี ที่แล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบัส) หุบเขำนรก ที่เกิดขึ้นจำกกำรปะทุข้ ึนมำของภูเขำไฟฮำโกเน่
เมื่อหลำยพันปี ก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ ำร้อนผุดขึ้นมำจำกใต้ดิน น้ ำและควันเหล่ำนี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่
ด้วยโดยควำมร้อนของน้ ำที่ผุดขึ้นมำนั้นสำมำรถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ตม้ จำกบ่อนี้เปลือกของไข่จะ
มีสีดำสนิทซึ่ งคนญี่ปุ่นเชื่ อกันว่ำ “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อำยุยนื ขึ้นเจ็ดปี ” จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “มหา
นครโตเกียว” และเดินทำงลอดทำงด่วนพิเศษซึ่ งเป็ นอุโมงค์ใต้ทะเล หรื อ ที่ญี่ปุ่นเรี ยกว่ำ “โตเกียว เบย์ อค
วาไลน์ ” ซึ่ งควำมพิเศษของทำงด่วนนี้ อยูท่ ี่กำรเป็ นทำงด่วนที่ได้รับกำรรับรองให้เป็ นอุโมงค์ใต้ทะเลผสม
สะพำนที่ยำวที่สุดในโลก ซึ่ งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริ เวณกลำงทำง ซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่ำ TOKYO BAY OASIS
หรื อ “อุมิโนะ โฮตารุ ” (หิ่ งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรถ่ำยภำพควำมมหัศจรรย์ของสิ่ งก่อสร้ำง
ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นในอ่ำวโตเกียว ซึ่ งนอกจำกจะเป็ นที่พกั รถแล้วที่นี่ก็ยงั มีร้ำนขำยของที่ระลึก ภัตตำคำร รวมไป
ถึงร้ำนเกมส์ให้พกั ผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย นำท่ำนสู่ “หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo german village)” ให้ทุกท่ำน
เพลิดเพลินกับบรรยำกำศของชนบทเยอรมันพร้อมชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ต้อนรับวันคริ สต์มำสและ
วันปี ใหม่ที่กำลังจะมำถึง กำรประดับประดำตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่ำ 2ล้ำนดวงในช่วงฤดูหนำวของที่นี่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจิบะและถือเป็ น “หนึ่งในสำมกำรประดับประดำไฟที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคตะวันออก”
อีกด้วย
 รับประทำนอำหำรค่ำแบบอิสระ เพือ่ ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
 พักที่ APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว
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วันทีส่ ี่

อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยด้ วยตัวเอง หรื อ เลือกซื้อทัวร์ เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่
มีรถให้ บริการและไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน
โดยสามารถขอคาแนะนาจากหัวหน้ าทัวร์ ได้ )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่ำนทดลองใช้บริ กำรรถไฟสำยโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยง และได้ชื่อว่ำเป็ นกำรคมนำคมที่เป็ นที่
นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น ท่ำนจะสนุกสนำนกับกำรนัง่ รถไฟในญี่ปุ่น เพื่อประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่อีกรู ปแบบ
หนึ่ง อิสระช้อปปิ้ งในกรุ งโตเกียว แล้วแต่ควำมต้องกำรของท่ำน เพรำะที่เมืองโตเกียว ไม่วำ่ จะไปที่ไหน ก็ชอ้ ป
ปิ้ งสนุกได้ทุกที่กนั เลย อำทิ เสื้ อผ้ำ กระเป๋ ำ รองเท้ำ เครื่ องสำอำง เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มำกมำย (เดินทำงโดยรถไฟ ค่ำรถไฟและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไม่รวมในรำคำทัวร์ )
ย่านอาคิฮาบาร่ า หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่ำ อิเลคทริ คทำวน์ ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดังที่สุดในเรื่ องของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ ทั้ง กล้องดิจิตอล และเกมส์ต่ำงๆ มีให้ท่ำนได้เลือกชมเลือกซื้ อกันอย่ำงจุใจเลยทีเดียว
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Akihabara Station
ย่ านอิเคะบุคุโระ ย่ำนช็อปปิ้ งที่ยงิ่ ใหญ่และทันสมัยมำกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่ำนเลือกซื้ อ
สิ นค้ำทันสมัยต่ำงๆ มำกมำย ไม่วำ่ จะเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ำทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่ สวยงำมตำมอัธยำศัย
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Ikebukuro Station
ย่ านชิ บุยะ ศูนย์กลำงแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียว หำมุมถูกใจถ่ำยภำพคู่กบั “ฮำจิโกะ” รู ปปั้ นสุ นขั แสนรู ้ ที่
กลำยเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสำวโตเกียวอัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมำรุ คิว ทั้งเสื้ อผ้ำ
กระเป๋ ำ รองเท้ำ เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่ำงๆอื่นๆมำกมำย รับรองไม่มีเอ้ำท์
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Shibuya Station
ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ ทันสมัยของวัยรุ่ นญี่ปุ่น อิสระกับกำรช้อปปิ้ งยัง “ตรอกทำเคชิตะ” สองข้ำง
ทำงเรี ยงรำยไปด้วยร้ำนขำยของวัยรุ่ น เสื้ อผ้ำ เครื่ องประดับ รองเท้ำ กระเป๋ ำ ร้ำนฟำสท์ฟูดที่วนั สุ ดสัปดำห์จะ
เป็ นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลำด” หรื อ “ COSPLAY ” มักมำแต่งหน้ำและเปลี่ยนเสื้ อผ้ำกัน ร้ำน
เครปญี่ปุ่นอร่ อยๆมำกมำย ร้ำน 100 เยน หรื อเลือกช้อปปิ้ งแบบสบำยๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วย
บรรยำกำศคล้ำยยุโรปกับตึกร้ำนค้ำที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
กำรเดินทำง: รถไฟสำย Yamanote Line สถำนี Harajuku Station
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เลือกซื้อทัวร์ เสริมเทีย่ ว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ” สวนสนุกซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนำนและ
จินตนำกำรของกำรผจญภัย ท่ำนจะได้สัมผัสกับเครื่ องเล่นในหลำยรู ปแบบ กับหลำกหลำยโซนผจญภัย อำทิ
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็ นต้น
พบเครื่ องเล่นมันส์ๆ ตำมโซนต่ำงๆ เช่น ท้ำทำยควำมมันส์เหมือนอยูใ่ นอวกำศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวัญกับเหล่ำผีชื่อดังกับ HAUNTED MANSION บ้ำนผีสิง, ตื่นเต้นเร้ำใจ และสัมผัสควำมชุมฉ่ ำของสำยน้ ำ
ขนำดยักษ์ไปกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่ เรื อผจญภัยในป่ ำใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวำดเสี ยวไปกับ
รถไฟเหำะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนำนกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้ำนหมี
พูห์, เข้ำไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนำกำรกับกำร์ ตูนที่ท่ำนชื่นชอบ มิกกี้เม้ำส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ้ งซื้ อของที่ระลึก
ภำยในสวนสนุกอย่ำงจุใจ และอีกมำกมำยที่รอท่ำนพิสูจน์ควำมมันส์กนั อย่ำงเต็มที่

** ซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตัว๋ เข้ ารวมเครื่ องเล่ นเต็มวัน+ไกด์ บริ การรั บ+ส่ ง (เดินทางโดยรถไฟ)
>> ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 บาท >> เด็กอายุต่ากว่ า12ปี ท่านละ 2,400 บาท
**กรุณาแจ้ งซื้อบริ การเสริ มดังกล่ าวก่ อนเดินทางเท่ านั้น...เพือ่ ยืนยันการได้ รับบริ การและราคาตามทีร่ ะบุ**
 รับประทำนอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
 พักที่ APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้ า

ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้ างไดเวอร์
ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - ย่ านชินจูกุ - อิออนพลาซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลำงกรุ งโตเกียว เป็ นสวนสำธำรณะที่ชำวญี่ปุ่นนิยมเดินทำงมำพักผ่อน
หย่อนใจ สวนนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของศำลเจ้ำ พิพิธภัณฑ์ และ สวนสัตว์ ภำยในสวนอุเอโนะมีควำมร่ มรื่ นของต้นไม้
นำนำพรรณ รวมทั้งต้นซำกุระนับพันต้น ช่วงเดือนปลำยมีนำคม-ต้นเมษำยนเป็ นช่วงที่ดอกซำกุระบำน สวนอุเอ
โนะจะจัดเทศกำลชมดอกซำกุระ ซึ่ งถือว่ำเป็ นเทศกำลชมดอกซำกุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว อีกทั้ง
ภำยในงำนเทศกำลยังมีกำรออกร้ำนค้ำ ขำยของกินตลอดงำน ให้นกั ท่องเดี่ยวได้ซ้ื อหำลองทำน, ลองชิมกันอย่ำง
เพลิดเพลิน (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
จำกนั้นนำทุกท่ำนนมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่ำเป็ นวัดที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับควำมเคำรพนับถือมำกที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์เจ้ำแม่กวนอิมทองคำที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนำด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมำกรำบไหว้ขอพรเพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
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กับภำยในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยควำมสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ
ประตูทำงเข้ำที่อยูด่ ำ้ นหน้ำสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่ำ “ประตูฟ้ำคำรณ” และถนนจำกประตูเข้ำสู่ ตวั วิหำรที่ประดิษฐำน
เจ้ำแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่ำ “ถนนนำกำมิเซะ” ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของร้ำนค้ำขำยของที่ระลึกพื้นเมืองต่ำงๆ มำกมำย
อำทิ ขนมนำนำชนิด ของเล่น รองเท้ำ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่ำนได้เลือกซื้ อเป็ นของฝำกของที่ระลึก
และนำทุกท่ำนเดิน ถ่ ายรู ปคู่กบั แลนด์มำร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ ำสุ มิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่ งสัญญำณโทรคมนำคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิ ดให้บริ กำรเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม
2555 โดยหอนี้มีควำมสู ง 634 เมตร สำมำรถทำลำยสถิติควำมสู งของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกว่ำงโจว ซึ่ งมีควำม
สู ง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสู ง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกำยทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้ำสุ ดสำมำรถมองเห็นได้จำกละแวกวัดอำซะกุซ่ำที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอำยแบบเมืองเก่ำของเอะโดะ
 รับประทำนอำหำรกลำงวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
นำท่ำนสู่ “โอไดบะ” แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มอ่ำวโตเกียว สถำนที่ออกเดทของหนุ่มสำว
ญี่ปุ่นที่ได้รับกำรโหวตว่ำ “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สำมำรถมองเห็น “สะพำนเรนโบว์” ที่พำดผ่ำนจำกโอ
ไดบะสู่ เมืองโตเกียว และเดินทำงสู่ หำ้ ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสถำนที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชำวญี่ปุ่น และชำวต่ำงชำติ ภำยใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้ งขนำด
ใหญ่ที่มีร้ำนค้ำต่ำงๆ มำรวมตัวกันอยูถ่ ึง 154 ร้ำน ท่ำนจะได้ชม “หุ่นยนต์ GUNDAM โดยเป็ นรุ่ น RX-0
Unicorn Gundam” ตัวโตเท่ำขนำดจริ ง ยืนรอต้อนรับท่ำนที่ดำ้ นหน้ำของห้ำง ที่เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของ
สถำนที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่ำนควำมยิง่ ใหญ่ของ
GUNDAM ไปทัว่ โลก (ไม่รวมค่ำเข้ำชม) จำกนั้นเดินทำงสู่ “ย่ านชิ นจูกุ” ย่ำนแห่งควำมเจริ ญอันดับหนึ่งของ
กรุ งโตเกียว ท่ำนจะได้พบกับห้ำงสรรพสิ นค้ำ และร้ำนขำยของเป็ นพันๆ ร้ำน ซึ่ งจะมีผคู ้ นนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิ ญท่ำนเลือกชมสิ นค้ำมำกมำย อำทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ, กล้องถ่ำยรู ป,
นำฬิกำ, เสื้ อผ้ำ, รองเท้ำแฟชัน่ และเครื่ องสำอำง เป็ นต้น อิสระให้ท่ำนได้เพลินเพลินกับกำร “เลือกชมและซื้ อ”
สิ นค้ำตำมอัธยำศัย นำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้ำนำนำชนิ ด ไม่วำ่ จะเป็ นขนมญี่ปุ่น
ผลไม้ และอำหำรนำนำชนิดใน ซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต ให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำและของฝำกได้ตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำงกลับ
 รับประทำนอำหำรค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร)
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วันทีห่ ก

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
05.25 น.

เหิ นฟ้ำสู่ เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกับควำมประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมำยเหตุ : รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกภัยธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรนี้ อำจมีกำรปรับย่ำน และสถำนที่ต้ งั ได้ตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมำตรฐำนเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคำนึงถึงควำมสะดวกของเส้นทำงระหว่ำงกำรนำเที่ยวเป็ นสำคัญโดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

เดินทาง 13-18, 15-20 มีนาคม 2562
อัตราค่ าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

42,900 บำท
40,900 บำท
38,900 บำท
6,000 บำท
-19,000 บำท

เด็กทำรก อำยุต่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ ก่อนทำกำรจองค่ะ

เดินทาง 20-25 มีนาคม 2562
อัตราค่ าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่ำนขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ (จำกรำคำผูใ้ หญ่)

43,900 บำท
41,900 บำท
39,900 บำท
6,000 บำท

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ SPECIAL TOKYO SPRING (TG) 6ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J451931

ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

-19,000 บำท

เด็กทำรก อำยุต่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ ก่อนทำกำรจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนำจร)
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์
o ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 21/12/2561)
o ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
o โรงแรมที่พกั ตำมระบุไว้ในรำยกำร หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่ำน)
o ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบตั ิเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็ นพิษระหว่ำงเดินทำง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่ำนละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่ำย 3% (ค่ำทัวร์ )
o ค่ำทำหนังสื อเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสื อเดินทำง
o ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่ำอำหำรที่สงั่ มำในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั จัดให้ ในรำยกำรทัวร์
o ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณี ที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
o ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรื อ คนต่ำงด้ำว
o ค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใช้จ่ำยกับเจ้ำหน้ำที่)
กรุ ณำแจ้งอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำง พร้อมหน้ำพำสชัดเจนของคนเดินทำงแทน
o ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภำยหลัง
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมำณ 2,000 เยน (ประมำณ 600 บำทไทย) เพิ่มเติมตำมควำมพึงพอใจ
o ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงต่ำงชำติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณำจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 1 วันทาการ
o ส่ วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 25 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
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กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจำกวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่ทำกำรเก็บเอกสำรจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสำรเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนกำรเดินทำง เป็ นอย่ำงช้ำ
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรำคำในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทำงไม่ถึงจำนวนที่ระบุ
o กรณี ท่ำนมีกำรเดินทำงด้วยตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เรำทรำบ ณ วันที่สำรองที่นงั่ หำกไม่มีกำรแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจำกตัว๋ เครื่ องบินดังกล่ำวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขำกลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สำมำรถนำมำขอคืนเงินได้
o ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริ กำรใดๆ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่สำมำรถเรี ยกร้องขอ
คืนค่ำบริ กำรได้
o ค่ำบริ กำรที่ท่ำนชำระกับทำงบริ ษทั ฯ เป็ นกำรชำระแบบเหมำขำด และทำงบริ ษทั ฯได้ชำระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนั้นหำกท่ำนมีเหตุอนั ใดที่ทำให้ท่ำนไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว้ ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริ กำรไม่ได้
o ทำงรัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรพำนักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทำงรัฐบำลญี่ปุ่นได้ประกำศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หำกผูย้ นื่ ประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทำงำน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่ำ
ตำมปกติ)
o หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบำงส่ วนหรื อทั้งหมด
o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ไม่วำ่ ประเทศใดจนทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่ำนอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้ จำเป็ นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว้ แต่ทำงตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทำหน้ำที่
ประสำนงำนและเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ คน
ต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทำหน้ำที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อำนำจสิ ทธิ์ ขำดเป็ นของทำงกองตรวจคนเข้ำเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กำรยกเลิกหรื อล่ำช้ำของสำยกำรบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรื อสิ่ งของสู ญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนื ออำนำจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดกำรสู ญหำยของ
สัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยดังกล่ำว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้ำส่ วนมำกเป็ นสำคัญ
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ แล้ว
o
o
o
o
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