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อันอันทัวร์ขอนําท่านเดิ นทางสู่ประเทศญี่ปนุ่ ดิ นแดนแห่งอาทิ ตย์อทุ ยั โดยสายการบินไทย
สู่เมืองนารา เกียวโต นาโงย่า ชิ สึโอกะ โอดาวาระ โตเกียว นาริ ตะ
นารา
เกียวโต
นาโงย่า
ชิ สึโอกะ
โอดาวาระ
โตเกียว
นาริ ตะ

วัดโทไดจิ นมัสการพระพุทธรูปไดบุสสึและให้อาหารกวางแสนเชือ่ ง
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลกยุคใหม่และเชิญดื่มสายนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย
ช้อปปิ้ ง ย่านซาคาเอะ
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในบริเวณนัน้ , ชมความงามและความอัศจรรย์
ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความสวยงามเกินบรรยายของ ทุ่งดอกพิ งค์มอส
ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึง่ เป็ นดังอนุ
่ สรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านชิ นจูก ุ
นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ วัดนาริ ตะซัง, อิสระช้อปปิ้ ง ห้างอิ ออน จัสโก้
และอิสระเต็มวันให้ทา่ นช้อปปิ้งหรือเดินทางสูส่ ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ ด้วยตัวท่านเอง หรือเลือกซือ้ ทัวร์
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ สนุกสนานกับเครือ่ งเล่นและตัวการ์ตนู จากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกีเ้ ม้าท์พร้อม
ผองเพือ่ นอันสุดแสนประทับใจ

กําหนดการเดินทาง
วันแรก

09-14 พฤษภาคม 2560

กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ

23.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง
เหิ รฟ้ าสู่ “สนามบิ นคันไซ” ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

สนามบินคันไซ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - นาโงย่า - ช้อปปิ้ งย่านซาคาเอะ

20.30 น.

07.00 น.

เที่ ยง
บ่าย

คํา่

เดิ นทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญีป่ ุ่น นําท่านสู่ วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้หลวง
พ่อโตพระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่ท่ถี ูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวของพระพุทธรูปองค์น้ีสูง
16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อนั เป็ นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงในกิน
เนสส์บ๊คุ ว่าเป็ นวิหารไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของเมือง
นารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องทีม่ อี ยู่เป็ น
จํานวนมาก จากนัน้ นํ าท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกี ยวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นใน
ช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อทุ ยั
รับประทารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก เป็ นวัดทีใ่ หญ่และ
เก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอน ตัง้ จากพื้นดินขึน้ มา
รองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึง่ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว โดยใช้วธิ กี ารเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่
กว่า 1,200 ปี มาแล้ว ซึง่ มากกว่ากรุงเกียวโต เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเอปิ สเึ ทพเจ้าแห่งความรํ่ารวยมังคั
่ ง,่
นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุงเกียวโต
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์สาม
สาย อันเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก มังคั
่ งรํ
่ ่า รวย สายสอง ประสบ
ความสําเร็จ, สายสาม สุขภาพแข็งแรง จากนัน้ เดินตามทางเพื่อ สัมผัสกับร้านค้าญีป่ ุ่นตกแต่งตามสมัยเอ
โดะ และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีร่ ะลึกเกีย่ วกับญีป่ นุ่ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของญีป่ ุ่น เป็ นต้น
กําเนิด และกระจายขายไปยังภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทัง้ ด้วยตัวแป้งทีเ่ หนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับไส้ถวแดง
ั่
ขนานแท้ หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิญป่ี ุ่นหลากสีสนั ทีม่ าจากธรรมชาติ สําหรับ
คนทีช่ อบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ทีข่ น้ึ ชื่อไม่แพ้จงั หวัดชิชู
โอกะ ทีช่ ว่ ยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ทโ่ี ด่งดังทีส่ ุดในญี่ปุ่น คือ
เกอิชา สตรีทบ่ี ริการความรืน่ เริงของชาวอาทิตย์อทุ ยั มาแต่ชา้ นานจนถึงปจั จุบนั ในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโต
ซึง่ แต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจําชาติอย่างเต็มรูปแบบซึง่ ควรค่าแก่เป็ นของฝาก ของทีร่ ะลึกในราคาย่อมเยาว์
สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1,000 เยน), พัดญีป่ นุ่ ซึง่ เป็ นศิลปะทีล่ ะเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก
HANDMADE ซึง่ มีหลากสีหลายสไตล์ทงั ้ ร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญีป่ ุ่น ทีน่ ิยมนํามาห่อ
ของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็ นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านัน้ ทีป่ ระณีตและบรรจง เป็ น
พิเ ศษ, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น กานํ้ าชา ถ้ว ย ชาม ต่า งๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด จากนัน้
เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า เพื่อนําท่านสู่ ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสนิ ค้าแบรนด์
เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลกมาวางขายทีถ่ นนสายนี้ นอกจากนัน้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้า , ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้
อิสระเลือกชมเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่สาม

นาโงย่า - ทะเลสาบฮามาน่ะ - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ และยังเป็ นจุด
แวะพักทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ สําหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไป
เป็ นของฝาก

เที่ ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่า นสู่ ทุ่ งดอกชิ บะซากุระ หรือที่ ร้จู กั กันในชื่ อ ดอกพิ งค์มอส ชมความสวยงามเกินบรรยายของ
ดอกไม้พนั ธ์เล็กทีม่ ขี นาดประมาณ 1.5 ซม มีทงั ้ สีชมพู แดง ม่วง และ ขาว ซึง่ ดอกชิบะซากุระ เป็ นพันธุ์ทม่ี า
จากอเมริกาเหนือ เรียกว่า Tweet มีลกั ษณะคล้ายกับดอกซากุระ แต่บานและออกดอกบนพืน้ ดิน จึงเป็ นทีม่ า
ของชื่อ Shiba (พืน้ ดิน) + Zakura (ซากุระ) ส่วนชื่อทีต่ ้องเขียนเป็ นตัว Z เพราะเป็ นการเปลี่ยนเสียงตาม
ภาษาญี่ปุ่น ดอกชิบะซากุระจะชอบอยู่บนดินที่ระบายน้ าได้ดแี ละมีแดดส่องอย่างทัวถึ
่ ง และนิยมปลูกบน
กาแพงหินหรือทีล่ าดชันเป็ นลักษณะคล้าย slope ซึง่ เป็ นเสน่ หข์ องสวนทีป่ ลูกดอกไม้ชนิดนี้ จากนัน้ เดินทาง
สู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ) ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจิ
ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟทีไ่ ด้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมี
ความสูงทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ จากทีร่ าบสูบ่ นยอดปากปล่องเขาด้วยความสูง
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม FUJINOBO KAEN หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีขาปูยกั ษ์ ให้ท่านได้ลิ้ม
ลองรสชาติ ปพู ร้อมน้าจิ้มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะทําให้
ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

คํา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คํา่

คาวาคูชิโกะ - โอดาวาระ - ปราสาทโอดาวาระ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ - นาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึ่งในปราสาททีเ่ ป็ นตํานานเล่าขานถึงความยิง่ ใหญ่ในยุค
สมัยโฮโจ ผูซ้ ง่ึ ปกครองบ้านเมืองในแถบคันโตในสมัยอดีตกาลได้ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1447 อีกทัง้ ยังเป็ นที่
พํานักบนฐานที่มนอั
ั ่ น สูงตระหง่านซึ่งสามารถสังเกตการณ์ ได้อย่างกว้างไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรู้ว่ า
สถานทีแ่ ห่งนี้จกั เป็ นดังอนุ
่ สรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิ าสะและจบสิน้ ยุคสมัยโฮโจนับแต่บดั นัน้
เป็ นต้นมา และในปจั จุบนั ปราสาทโอดาวาระ ได้ถกู ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศญีป่ นุ่
อีกด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ โตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา
นอกจากนัน้ ท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึง่ แขวนอยู่
บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
บนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ
จากนัน้ นําท่านสู่ ย่านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้อง
ถ่ายรูป นาฬิกา เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสําอางค์ ฯลฯ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ นาริ ตะ
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA MERCURE หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่หา้
เช้า

เที่ ยง
คํา่

นาริตะ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้ อทัวร์โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระเต็มวัน ให้ท่านได้เดิ นทางสู่สถานที่ ท่องเที่ ยว หรือแหล่งช้อปปิ้ งต่างๆ โดยตัวท่ านเอง หรือจะ
เลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ค่าดิ สนี ยแ์ ลนด์ท่านละ 2,800 บาท ซึ่งราคานี้ ยงั ไม่รวม
ค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)
โตเกี ยวดี สนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกทีส่ ร้างนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้
ท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จํากัดจํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความ
น่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the
Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ร ะลึกน่ ารักในดิสนีย์แลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้
สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ ก
กับการจับจ่ายซือ้ ของทีร่ ะลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกายทรี หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างที่
สูงทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ ุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึง่ มี
ความสูงถึง 828 เมตร ซึง่ หอคอยแห่งนี้มจี ุดชุมวิวสําหรับนักท่องเทีย่ วแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิว
ทีค่ วามสูง 350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจาย
เสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีเ่ คารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิ เมจิ และ
มเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ
สวนทีม่ ตี น้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทําให้ดเู หมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยูภ่ ายในปา่
กิ นซ่า ย่านทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สดุ ทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้าแบรนด์เนมและ
ห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บูย่า ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญีป่ ุ่น รวมถึงนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน
ซึง่ มีทกุ สิง่ พร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุน้ีเองทําให้ยา่ นนี้พลุกพล่านด้วยผูม้ าเยือน
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุน่ ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน ในวันอาทิตย์
เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขอุ าโนเนะน่ ารักๆ และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ
ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า
ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญีป่ ุ่นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน โอโม
เตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮาบาร่า ย่านการค้าชือ่ ดังทีส่ ดุ เกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA MERCURE หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่หก

นาริตะ - วัดนาริตะ - ช้อปปิ้ งอิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริ ตะซัง วัดทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่และน่ าค้นหา อายุยาวนาน
มากกว่า 1,000 ปี เป็ นวัดทีบ่ ชู าเทพเจ้าแห่งไฟ บริเวณวัดประกอบด้วย วิหารหลายหลัง ซึง่ เป็ นวิหารทีส่ ร้าง
จากไม้สนทัง้ หลังมีเพียงแห่งเดียวในญีป่ ุ่น อีกทัง้ ยังมีสวนญีป่ ุ่นทีต่ กแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น พร้อมสระนํ้า 3
สระ และนํ้าตกจําลองอันสวยงาม

เที่ ยง

17.25 น.
21.55 น.

อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้ างอิ ออน จัสโก้ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยน เท่านัน้ เอง ได้
เวลาสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริ ตะ เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิ รฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 677
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************************

กําหนดการเดินทาง

09-14 พฤษภาคม 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

46,000

25,900

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

41,500

23,500

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

34,500

19,500

สําหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900

9,900

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. 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

*** เด็กอายุตาํ่ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี าง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง 21 วันทําการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ นุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการบิน
และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด
และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

