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SPECIAL FLOWERS SONGKRAN 6D4N
นารา
เกียวโต

ชิ สึโอกะ

เยีย่ มชมกวางน้อยแสนเชือ่ งและนมัสการองค์พระใหญ่ไดบุทสึท่ี วัดโทไดจิ แห่งนารา
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่ ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิ ณ ฟูชิมิ อิ นาริ

ซุม้ ประตูสแี ดงทีเ่ ส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ , ชมสวน
ดอกไม้นานาพันธุท์ ่ี ฮามามัทสึ ฟลาวเวอร์ ปาร์ค, ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์
ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญี่ปนุ่ ภูเขาไฟฟูจิ,

ฮาโกเน่

ทดลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากจากบ่อกามะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ

โตเกียว

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ, ช้อปปิ้งใจกลางกรุง ย่านชิ นจูก,ุ
และอิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ ด้วยตัวท่านเอง
หรือเลือกซือ้ ทัวร์โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอล
ดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกีเ้ ม้าท์พร้อมผองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ
ช้อปปิ้งของฝากก่อนกลับที่ ห้างอิ ออน

นาริ ตะ

ชมทุ่งดอกไม้แสนสวย & เต็มอิ่มกับมือ้ อาหารพิเศษ “บุฟเฟต์ขาปู”
กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
20.30 น.
23.30 น.

12-17 / 13-18 เมษายน 2560

กรุงเทพฯ - โอซาก้า
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ นไทย
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง
เหิ นฟ้ าสู่ “สนามบิ นคันไซ” ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

วันที่สอง โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิ โยมิ สึ - ฟูชิมิ อิ นาริ - นาโกย่า
07.00 น. เดิ นทางถึง เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของญีป่ นุ่ ทีต่ งั ้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.710 เพือ่ นาท่านสู่
วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่ทถ่ี กู สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริส
ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อนั เป็ นที่ประดิษฐาน
ของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงใน กินเนสท์บุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก และถือได้
ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของเมืองนารา นอกจากนี้ ตามทางของวิหารแห่ง
นี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชือ่ งทีม่ อี ยู่เป็ นจานวนมาก จากนัน้ นาท่าน

เที่ยง

เดินทางย้อนรอยประวัตศิ าสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ป่นุ ในช่วงเวลากว่าพัน
ปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทยั เพื่อท่องเทีย่ วชม วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดน้าใส ทีต่ ดิ
รอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณ
เนิ น เขาฮิง าชิย าม่ า โดยระเบีย งของตัว วิห ารใหญ่ นั ้น มีท่ อ นซุ ง วางเรีย งซ้ อ นกัน ตาม
แนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูสกั ตัว แต่ใช้วธิ กี าร“เข้าลิม่ ”เหมือน
เรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต มีอายุกว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นที่ประดิษฐาน
ของเทพเอปิส ึ เทพเจ้าแห่งความร่ารวย มังคั
่ ง่ นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียง
แห่งนี้ท่านสามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโต
ได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่ม
น้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสาย อันเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หล
มาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก-ประสบความสาเร็จ
สายสอง-ความรัก สายสาม-สุ ขภาพแข็งแรง จากนัน้ เดินตามทางสัมผัส กับร้านค้าญี่ปุ่ น
ตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีร่ ะลึกเกีย่ วกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนม
โมจิ ทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของญีป่ นุ่ เป็นต้นกาเนิดรวมถึงเผยแพร่ไปขายยังภูมภิ าคต่างๆ ของญีป่ ุ่น
จนมีช่อื เสียง ทัง้ ด้วยแป้งทีเ่ หนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดงหวานหอม
ั่
หรือแบบประยุกต์
เป็ น ไส้ส ตอบรอรี่,ช็อ กโกแลต,คัส ตาร์ด ฯลฯ, กิม จิ หรือ ผัก ดองญี่ ปุ่ น หลากสีส ัน จาก
ธรรมชาติ สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,
ชาเกียวโต ที่ขน้ึ ชื่อไม่แพ้จงั หวัดชิชูโอกะ, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ ท่โี ด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น
คือ เกอิชา สตรีท่บี ริก ารความรื่นเริงของชาวอาทิต ย์อุท ัยมาแต่ ช้านานจนถึงป จั จุบนั ใน
รูปแบบของตุ๊กตาเกียวโต ซึง่ แต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบ ควรค่าแก่
การซือ้ เป็ นของฝาก, พัดญี่ปุ่น ซึง่ เป็ นศิลปะทีล่ ะเอียดอ่อน ใช้ความประณีตในการประดิษฐ์
มีหลากสี หลายสไตล์ ให้ท่านได้เลือกซือ้ , ผ้าและกระดาษญีป่ ุ่น ทีน่ ิยมนามาห่อของขวัญใน
โอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็ นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านัน้ , เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น
จาพวกกาน้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คา่

น าท่ านสู่ ศาลเจ้ าฟู ชิ มิ อิ น าริ ที่ส ถิต ของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็ น ที่นับ ถือ ยิ่งของ
ประชาชนทีม่ าสักการะขอพร ให้มคี วามเป็นอยูอ่ ุดม
สมบูรณ์ของเรือ่ งพืชพรรณธัญญาหาร นาท่านสักการะ
พระแม่โพสพ และเทพจิง้ จอกทีช่ าวญี่ปนุ่ เชื่อว่าเป็ นทูต
สวรรค์ ผูค้ อยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลก
ั้
มนุษย์ ท่านจะได้ต่นื ตากับรูปปนของเทพจิ
ง้ จอกทีม่ จี านวนมากมาย แล้วนาท่านชม
เสาโทริอิ ซุ้มประตูสแี ดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตาม
เส้นทางของไหล่เขาเรียงรายกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์
เรื่อ ง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูร ิ นางเอกของเรื่อ งวิง่ ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ นาโกย่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม นาโกย่า - ทะเลสาบฮามาน่ ะ - ฮามามัทสึ ฟลาวเวอร์ ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ
คาวากูจิโกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ท่ีสุดในบริเวณ
นัน้ และยังเป็ นจุดแวะพักระหว่างทางที่ใหญ่ ท่สี ุดสาหรับนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชิม
พายปลาไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลิน
ตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดิน เล่น ชมสวนดอกไม้ที่ ฮามามัท สึ ฟลาวเวอร์ ปาร์ค เป็ น สวนที่ต ดิ อัน ดับ 1 ใน 10
สวนสวยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพื่อชมดอกไม้ต่างๆ โดย
ในบริเวณสวนนัน้ ได้รวบรวมพืชพันธุ์นานาชนิดกว่า
3,000 สายพันธุ์ รวมทัง้ หมดราวๆ 100,000 ต้น พากัน
ออกดอกอวดสีสนั สดใสกันในฤดูใบไม้ผลิ ให้ท่านได้เดิน
เล่นชมความงามโดยไม่รสู้ กึ เบื่อ ได้เวลาอันสมควรเดิน
ทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอ ากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500
เมตร ให้ท่านได้ส มั ผัส อากาศอัน บริสุท ธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับ ภูเ ขาไฟที่
เป็ นสัญ ลักษณ์ของแดนอาทิต ย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ง
เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับ ไม่ส นิทและมีค วามสูง ที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอด
ปล่องเขามีความสูง 3,776 เมตร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KAWAGUCHIKO ROYAL หรือระดับเทียบเท่า
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารโรงแรมที่ พกั *** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีขาปู
ยักษ์ ให้ ท่านได้ ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ ปุ่นอย่ างจุใจ และอาหารอื่ นๆ
อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่ น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่
แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สี่
เช้า

คาวากูจิโกะ - ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ - โตเกียว - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - มาคุฮาริ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ เพื่อนาท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงั ครุ
กรุน่ ด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยูต่ ลอดเวลา ชมบ่อน้าแร่กามะถันซึง่ สามารถต้มไข่ให้
สุกได้ โดยชาวญีป่ นุ่ มีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟอง
จะสามารถทาให้อายุของท่านยืนยาวขึน้ อีกประมาณ 7 ปี
ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ชิ นจูก ุ ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เกมส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนมมือหนึ่งและมือสอง
เครือ่ งสาอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ มาคุฮาริ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

โตเกียว - อิ สระเต็มวันในโตเกียวหรือเลืกซื้อทัวร์ดิสนี ย์ แลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระเต็มวัน ให้ ท่านได้ เดิ นทางสู่สถานที่ ท่องเที่ ยว หรือแหล่งช้ อปปิ้ งต่ างๆ โดยตัว
ท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ค่าดิ สนี ยแ์ ลนด์ท่านละ
2,800 บาท ซึ่งราคานี้ ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)
โตเกียวดีสนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่ง
แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ ในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเลและใช้
ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการ
เล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นจากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy
Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดิน แดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year
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เที่ยง
คา่
วันที่หก
เช้า

ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกน่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง้
ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อน
การ์ตูนอีกมากมาย
โตเกี ย วสกายทรี หรือ ที่ เ รีย กว่ า The New Tokyo Tower แลนด์ ม าร์ค แห่ ง ใหม่ ข อง
กรุงโตเกียว สิง่ ก่ อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับ
สองของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึง่ มีความสูงถึง 828 เมตร ซึง่ หอคอยแห่งนี้มจี ดุ ชุม
วิวสาหรับนักท่องเทีย่ วแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีค่ วามสูง 350 เมตร และ 450
เมตร และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้อ งส่ งสัญ ญาณกระจายเสียง ร้านค้า
ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้ าเมจิ ศาลเจ้าเก่ าแก่ อ ัน ศัก ดิส์ ิทธิ ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกีย ว สร้างขึ้นโดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศ่ าล
เจ้าแห่ งนี้ ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มตี ้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทาให้ดู
เหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยูภ่ ายในป่า
กิ นซ่ า ย่านทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้าแบ
รนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บู ย่ า ย่ า นช้ อ ปปิ้ ง ทัน สมัย ศู น ย์ก ลางและแหล่ ง รวมวัย รุ่ น ยอดนิ ย มของญี่ ปุ่ น รวมถึง
นั ก ท่ อ งเที่ย วผู้ ม าเยือ นซึ่ง มีทุ ก สิ่ง พร้อ มสรรพสนองตอบ ด้ ว ยเหตุ น้ี เองท าให้ ย่ า นนี้
พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือน
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉม
กัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะน่ ารักๆ
และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขาย
ของวัยรุ่น เสื้อ ผ้า เครื่อ งประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟู ด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ
มากมาย ร้าน 100 เยน หรือ เลือ กช้อ ปปิ้ ง แบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซัน โด ด้ว ย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮาบาร่า ย่านการค้าชื่อดังทีส่ ุดเกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดับเทียบเท่า
มาคุฮาริ - วัดอาซากุสะ - นาริ ตะ - ห้างอิ ออน - สนามบิ นนาริ ตะ - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็นทางการ
ว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่า
วัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยูใ่ นย่านอาซากุสะ เป็นวัดใน
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เที่ยง
17.25 น.
21.55 น.

ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์ประดิษฐานอยูแ่ ละเป็น
พระประธานของวัด ทีป่ ระตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดง
ขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่า ประตูคามินาริ แปลได้ว่า ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคม
สีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและ
ชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญ่ปี ุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมญี่ปุ่นทีส่ ่งกลิน่ หอมเย้า
ยวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ
หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่
กลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายาน
ตัง้ อยู่ด้วย การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็
จะโบกควันกายานไปที่อวัยวะส่วนนัน้ พระโพธิสตั ว์ประจาวัดที่ผู้คนศรัทธานัน้ ก็คอื พระ
โพธิสตั ว์กวนอิมทีค่ นไทยรูจ้ กั มีประวัตเิ ล่าว่า วันหนึ่ง สองพีน่ ้องชาวประมงออกไปหาปลา
ในแม่น้ าสุมดิ ะ (Sumida) แล้วเหวี่ยงแหได้รูปสลักพระโพธิสตั ว์สที องติดมาด้วย จึงมีการ
สร้างวัด ประดิษ ฐานพระโพธิสตั ว์ และนับ ถือ สืบ ต่ อ กัน มา หลังจากทุ ก ท่ านสัก การะพระ
โพธิสตั ว์แล้ว ทีน่ ่ีมเี ซียมซีให้ลองเสีย่ งทาย ในภาษาญี่ป่นุ เรียกโอมิกุจ ิ (Omiguji) เมื่อได้ใบ
เซียมซีและอ่านคาทานายแล้ว ชาวญี่ปุ่นนิยมพับแล้วไปผูกกับต้นไม้หรือบริเวณที่ทางวัด
จัดไว้ ไม่ว่าคาทานายนัน้ จะดีหรือไม่ดกี ็ตาม เชื่อว่าจะช่วยให้ได้รบั ความคุ้มครอง จากนัน้
นาเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ เพื่อช้อปปิ้งที่ ห้างอิ ออน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ
เพื่อซือ้ ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ ช็อคโกแลต เซมเบ้ ผลไม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้งร้าน
100 YEN
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ สนามบิ นนาริ ตะ เพื่อทาการเช็คอิ น
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

********************************************************************************************************
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กาหนดการเดิ นทาง

12-17 / 13-18 เมษายน 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

65,900.-

35,500.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

59,500.-

32,000.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

49,500.-

26,800.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.-

9,900.-

หมายเหตุ
1.การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2.การผ่านด่ านตรวจคนเข้ าเมื อ ง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ ต รวจคนเข้ าเมื อ งในแต่ ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
คืนค่าทัวร์ 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 ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปีขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่ เดียว ***
6.
ค่า ภาษีน้ า มัน ที่ส ายการบิน เรีย กเก็บ ณ วัน ที่ 2 พฤศจิก ายน 2559 และท่า นต้อ งช าระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1.
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
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2.
3.
4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่นุ / การ
นาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ
บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และสายการบิ น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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