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บริษทั อันอัน แทรเวลจํากัด

ใบอนุ ญาตเลขที่ 11/06144

268/6 ถ.ลาดพร้าว122(มหาดไทย1)วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

AMAZING GOLDEN
ROUTE 7D4N BY TG

อันอันทัวร์ขอนําท่ านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
สู่เมืองโอซาก้ า นาโกย่า ชิสึโอกะ โตเกี ยว โยโกฮาม่า
โอซาก้า

ชิ สึโอกะ
ยามานาชิ

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งความสนุ ก เพลิดเพลินและสนุ กสนานกับ
เครือ่ งเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ช่อื ดังจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE
WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่ ห้คุณสนุ กได้ไม่ตอ้ งไปไกลถึงอเมริกา และ
สนุ กไปกับโซนใหม่ล่าสุดกับเหล่ามินเนี่ยนสุดน่ ารัก
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญีป่ ่ ุน
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขาไฟฟูจิ,
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โตเกียว
ไซตามะ
โยโกฮาม่า

ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
เยีย่ มเยือนหมูบ่ า้ นนํ้ าใสโอชิ โนะฮัคไค ทีต่ ดิ อันดับ1ใน100 เรือ่ งความใสสะอาดของนํ้า,
เพลิ ดเพลิ นกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่ทานสดๆ จากสวน
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุงโตเกียว
ย่านชิ นจุก,ุ อิ ออน จัสโก้ แหล่งช้อปทีร่ วมสินค้าไว้หลากหลาย และอิสระเต็มวันให้
ท่านได้เลือกเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตนเอง
เดินเล่นชมสถาปั ตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ
พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง สถานทีท่ ร่ี วบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทัวประเทศญี
่
ป่ ่ นุ

พิเศษ!!! ทานบ ุฟเฟต์ขาปู

กําหนดการเดิ นทางวันที่ 11-17 / 12-18 / 13-19 เมษายน 2561(ช่วงเทศกาลสงกรานต์)
วันแรก
20.30 น.
23.30 น.

วันที่สอง

07.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เพื่อทําการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง
ออกเดิ นทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

สนามบินคันไซ >> สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน >> นาโกย่า

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
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เที่ยง
คํา่

วันที่สาม

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ทีท่ ุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาล
บนพืน้ ทีก่ ว่า 100,000 ตารางเมตร ตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ทีแ่ บ่งออกเป็ นโซน เช่น
ฮอลลีวดู้ ชมฉากจําลองของนิวยอร์ค ฉากจําลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น, ท่านจะ
ได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสูแ้ ละการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตื่นเต้นกับการห้อย
โหนโจนทะยานไปกับซุ ป เปอร์ฮ ีโร่ส ายพัน ธุ์ใหม่ Spider Man, สนุ ก สนานไปกับ การ
ล่ อ งเรือ พร้อ มฉากปลาฉลามที่จ ะโผล่ ข้ึน มาล่ าเหยื่อ ขณะล่ อ งเรือ และฉากอื่น ๆ ที่
หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw, ย้อนอดีตไปในยุคดึกดําบรรพ์กบั ฉากจําลองเรื่อง จูราสสิค
พาร์ค (Jurassic Park) พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าใน
ฉากเรื่อ ง วอเตอร์เวิล ด์ (Water World) พบกับ ฉากคาวบอย สตัน๊ แมนโชว์ และการ
แสดงของบรรดาสัต ว์ แ สนรู้ท่ี ใ ช้ ป ระกอบฉากในภาพยนตร์ หรือ คุ ณ หนู จ ะเลือ ก
สนุ ก สนานที่ สนู๊ ป ปี้ สตู ด ิโอ (Snoopy Studios) เพลิด เพลิน กับ เครื่อ งเล่ นนานาชนิ ด
และพบกับสนู๊ ปปี้ และเหล่าผองเพื่อนมากมาย, สัมผัสกับ “The Wizarding World of
Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อดังอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์
ด้วยงบก่ อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The
Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่อ งเล่ น และสถานที่เด่ นๆ ที่
จําลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บา้ นฮอกส์มด้ี (Hogsmeade Village) ปราสาท ฮอก
วอ ต ส์ (Hogwarts castle) แล ะรถ ไฟ เห าะ (the Harry Potter and the Forbidden
Journey ride) เป็ น ต้ น และล่ าสุด กับ การเปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการของโซนใหม่
Minions Park อนิ เมชัน่ ชื่ อ ดัง ที่ เหล่ าตัวการ์ตู น มิ นเนี่ ย นจะมาป่ วนทุ กท่ านให้
สนุกเพลิ ดเพลิ นไปกับเมืองจําลอง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA NAGOYA HOTEL SAKAEหรือระดับเทียบเท่า

นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามาน่ ะ >> ยามานาชิ >> ศาลเจ้าอาราคุระ
เซ็นเก็น >> ภูเขาไฟฟูจิ
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เช้า
08.00น.

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สี่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลขนาดใหญ่ และยัง
เป็ นจุ ด แวะพัก รถที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด สํ า หรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว ภายในบริเ วณนั ้น จะมีร้า นค้ า
มากมายหลากหลายทีข่ ายสินค้าทีม่ สี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ ลองพายปลา
ไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองยา
มานาชิ ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดี ยช์ ูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่ ส ี
แดงห้ า ชัน้ ตัง้ อยู่บ นเนิ น เขาที่ส ามารถมองเห็ น เมือ งฟู จ ิโ ยชิด ะและภู เขาไฟฟู จ ิใ น
ระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึ่งถู กสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ.1963
ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศ นี ยภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟู จริ ่วมกับเจดีย์ห้าชัน้
จากนัน้ เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ น อยู่ก บั สภาพภูมิ อ ากาศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุ ด ในโลก ซึ่งเป็ นภู เขาไฟที่ยงั ไม่ด บั สนิ ท และมีค วามสูงที่สุ ด ในประเทศญี่ป่ ุ นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ทพ่ี กั
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อ ยกับมื้อพิ เศษที่ มีขาปู ให้ ท่ านได้ ลิ้มลองรสชาติ ปูพ ร้อมนํ้ าจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนั ้น อิ ส ระให้ ท่ านได้ ผ่อ นคลายกับ การแช่ นํ้ าแร่ธ รรมชาติ เชื่ อ ว่ าถ้ าได้ แ ช่
นํ้าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

ยามานาชิ >> โอชิ โนะ ฮัคไค >> เก็บสตรอเบอร์รี่ >> โตเกียว >> ชิ นจูก ุ
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่ห้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่บ่อนํ้ าศักดิ ์สิทธิ ์ โอชิ โนะ ฮัคไค บ่อนํ้ าทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะบน
ภูเขาไฟฟูจ ิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้นื ดินและแทรกซึมไปยังบ่อนํ้ าแต่
ละบ่อ ดังนัน้ นํ้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็ นนํ้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985 สถานที่
แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติท่ดี ที ่สี ุดของญี่ป่ ุน
อีกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์การเก็บ
สตรอเบอร์รส่ี ดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ป่ ุนนัน้ จะเน้ นในเรื่องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมี
ปนเปื้ อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่ ุน ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า
และเป็ นเมืองแห่งแฟชัน่ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งทีย่ ่านชิ นจูก ุ ที่ไม่ว่านักท่องเทีย่ วจาก
ชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นํ า สินค้านําสมัย ขนมญีป่ ่ นุ ทัง้ แบบเก่าและใหม่
ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พกั DAY NICE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

อิ สระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง หรือซื้อทัวร์โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

อิ สระเต็มวัน ให้ ท่านได้ เดิ นทางสู่สถานที่ ท่องเที่ ยว หรือแหล่งช้ อปปิ้ งต่ างๆ ด้วยตัว
ท่ านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ค่าดิ สนี ยแ์ ลนด์ท่านละ
2,500 บาท ซึ่ ง ราคานี้ ยัง ไม่ ร วมค่ า รถไฟของลู ก ทัว ร์แ ละไกด์ ) ***ราคาอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศมีความผันผวนสูง***
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เที่ ยง
คํา่

โตเกี ยวดิ สนี ยแ์ ลนด์ โลกแห่งจินตนาการ ซึง่ เป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกทีส่ ร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1983 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท
ให้ทา่ นสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด (ไม่จาํ กัดจํานวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ
ให้ท่านเล่นเครื่องเล่น จากภาพยนตร์การตูน เรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน
Haunted Mansion สัมผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World
ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึกน่ ารักในดิสนีย์แลนด์ อีกทัง้ ยังจะได้
สัมผัสกับตัวการ์ตนู เอกจากวอลท์ ดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูน
อีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ ของทีร่ ะลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกี ยวสกายทรี หรือ ที่ เ รีย กว่ า The New Tokyo Tower แลนด์ ม าร์ ค แห่ ง ใหม่ ข อง
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสอง
ของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มจี ุดชุมวิว
สําหรับนักท่องเที่ยวแบ่ งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุด ชมวิวที่ความสูง 350 เมตร และ 450
เมตร และมีส ิ่งอํา นวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญ ญาณกระจายเสีย ง ร้า นค้า
ร้านอาหาร และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้ า เมจิ ศาลเจ้า เก่ า แก่ อ ัน ศัก ดิส์ ิท ธิแ์ ละเป็ นที่เคารพของคนโตเกีย ว สร้า งขึ้น โดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศ่ าล
เจ้า แห่งนี้ ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่ม ีต้น ไม้น านาพรรณถึง 1 แสนต้น ทําให้ดู
เหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยูภ่ ายในป่ า
กิ นซ่า ย่านทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สดุ ทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้าแบรนด์
เนมและห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บู ย่ า ย่ า นช้อ ปปิ้ งทัน สมัย ศู น ย์ ก ลางและแหล่ ง รวมวัย รุ่ น ยอดนิ ย มของญี่ ป่ ุ น รวมถึ ง
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนซึง่ มีทกุ สิง่ พร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุน้เี องทําให้ยา่ นนี้พลุกพล่าน
ด้วยผูม้ าเยือน
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉม
กัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะน่ ารักๆ
และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขาย
ของวัย รุ่น เสื้อ ผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้า นฟาสท์ฟ้ ู ด ร้านเครปญี่ป่ ุ นอร่อยๆ
มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั แบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซันโด ด้วย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮาบาร่า ย่านการค้าชือ่ ดังทีส่ ดุ เกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย

โรงแรมที่พกั DAY NICE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่หก

เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

โตเกียว >> ไซตามะ >> เมืองเก่าคาวาโกเอะ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ
>> อิ ออน มอลล์ >> โยโกฮาม่า >> พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง >> สนามบินฮาเนดะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านออกเดินทางสู่จงั หวัดไซตามะ นํ าชมเมืองคาวาโกเอะ ซึง่ เป็ นเมืองเก่าที่มมี า
ตัง้ แต่สมัยยุคเอโดะทีม่ กี ารอนุ รกั ษ์สภาพบ้านเมืองเก่าและบรรยากาศไว้อย่างดี บริเวณ
ที่เป็ น เมือ งเก่ าก็ย งั เปิ ด ทํ าการค้าและยัง คงขายสิน ค้าจําพวกของที่ระลึก และสิน ค้ า
ท้องถิน่ ภายในตึกที่เคยใช้เป็ นคลังสินค้าสมัยก่อน แต่ได้ทําการสร้างใหม่ให้คงรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบเดิม แต่เปลี่ยนวัสดุท่ใี ช้ในการก่อสร้างให้เป็ นวัสดุกนั ไฟ เนื่องจาก
สมัยเอโดะ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้และกระดาษ เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ก็มกั ลามไปทัวเมื
่ อง
อย่างรวดเร็ว โดยของขึน้ ชื่อทีค่ าวาโกเอะคือ มันหวาน ทีร่ สชาติหวานลํ้า นอกจากนี้ยงั
มีตรอกขนมหวาน ทีข่ ายของจําพวกขนมหวานโบราณของญี่ป่ ุนอีกด้วย จากนัน้ นําท่าน
เดินทางกลับเข้าเมืองโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่
นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมี
โคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดทีน่ ักท่องเทีย่ วนิยมถ่ายรูป
ไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า เมื่อผ่านเข้ามา
จะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่
ระลึกสไตล์ญ่ปี ่ ุนให้เลือกซือ้ หา และขนมมากมายทีส่ ่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง
สุดถนนเป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่ง
ขุมทรัพ ย์ ท่ านสามารถชม โตเกี ย วสกายทรี (ภายนอก) หรือ ที่เรียกว่ า The New
Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่ งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุ สะ ซึ่งเป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึน้
เพื่อ เป็ นหอส่ งสัญ ญาณโทรทัศ น์ แ ละวิท ยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ
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ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิ ออน มอลล์ เพื่อซือ้ ของอุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
กาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องสําอางค์ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า พาท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง ราเม็งเป็ นบะหมีน่ ้ํา
ของญี่ป่ ุน ซึ่งมีต้นกําเนิ ดมาจากประเทศจีน ที่มาของราเม็งเชื่อ ว่ามาจากประเทศจีน
ถึงแม้ว่าไม่มปี ระวัติศาสตร์บนั ทึกไว้แน่ ชดั ราเม็งเริม่ เป็ นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 แป้ งราคาถูก จากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ต ลาดญี่ป่ ุน และขณะ
เดียวกับทีท่ หารญีป่ ่ นุ ได้กลับมาจากการรบทีป่ ระเทศจีน ทหารญี่ป่ นุ ได้คุน้ เคยกับอาหาร
จีน มาก่ อ นทํ า ให้ ร าเม็ง มีก ารขายได้ ด ีย ิ่ง ขึ้น พิ พ ิ ธ ภัณ ฑ์ ร าเม็ง ถื อ กัน ว่ า เป็ น food
amusement park ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ยอ้ นยุค มีรา้ นราเม็งให้เลือก
ชิมกันตามใจชอบ นอกจากร้านราเม็งก็ยงั มีรา้ นขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซื้อหากัน ส่วน
ชัน้ บนจะเป็ นร้านค้าจําหน่ ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้นที่เอาไว้ทํา
ราเม็ง นอกจากนัน้ ก็จะมีของทีร่ ะลึกจําหน่ ายอีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ณ พิ พิธภัณฑ์ราเม็งตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนําท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อทําการเช็คอิ น

คํา่

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น.
ออกเดิ นทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
04.50 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
..............................................................................................................................................

กําหนดการเดินทาง 11-17 / 12-18 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

61,900.- บาท

31,000.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

55,900.- บาท

27,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

46,500.- บาท

23,500.- บาท

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

11,000.- บาท

11,000.- บาท
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กําหนดการเดินทาง 13-19 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

59,900.- บาท

37,500.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

53,900.- บาท

28,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

45,000.- บาท

23,800.- บาท

สําหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

11,000.- บาท

11,000.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญ าติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั น้ ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริการนี้ 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 อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตาํ่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดี ยว ***
6. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
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1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สําหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท และชําระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทําการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจําทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือ ง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึ งถึง ประโยชน์ แ ละความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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