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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

SAKURA PARTY
OSAKA – TOKYO 7D4N BY TG

อันอันทัวร์ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานกับการปาร์ตี้
ใต้ ต้นซากุระในยามคํา่ คื น พร้อมนอนเรียวคัง แช่ นํ้าแร่ 2 คืน
นําท่ านเดิ นทางสู่เมืองโอซาก้ า เกี ยวโต นาโกย่า ชิ สึโอกะ ยามานาชิ โตเกี ยว นิ กโก้
เกียวโต
วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7

ชิ สึโอกะ
ยามานาชิ

สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ
ศาลเจ้ าฟูชิ มิ อิ น าริ ซุ้มประตู ส ีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ศาลเจ้ าเฮย์อ ัน
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเต็มไปด้วยดอกซากุระทีก่ ําลังผลิบาน ทัง้ สีขาวและชมพูเต็มสวน
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญีป่ ่ ุน, อิสระกับการ
เลือกซือ้ สินค้ากว่า 165 แบรนด์ดงั ที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น,
เยีย่ มเยือนหมูบ่ า้ นนํ้ าใสโอชิ โนะฮัคไค ทีต่ ดิ อันดับ1ใน100 เรือ่ งความใสสะอาดของนํ้า
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โตเกียว
นิ กโก้

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุงโตเกียว
ย่านชิ นจุก,ุ อิ ออน มอลล์ แหล่งช้อปทีร่ วมสินค้าไว้หลากหลาย
ชมความสวยงามของนํ้าตกเคง่อน นํ้าตกชื่อดังของเมืองมรดกโลก ชมศาลเจ้าโทโชกุ
งานสถาปั ตยกรรมชัน้ เยีย่ มอายุกว่า 390 ปี ชมสะพานชิ นเคียว ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ น
สะพานทีส่ วยงามอีกแห่งของบรรดาสะพานไม้โบราณในญีป่ ่ นุ , สนุกสนานกับปาร์ตี้

ใต้ต้นซากุระภายในงานเทศกาลซากุระ “HANAMI PARTY 2018”

โยโกฮาม่า พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง สถานทีท่ ร่ี วบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทัวประเทศญี
่
ป่ ่ นุ

ทานบ ุฟเฟต์ขาปู + เที่ยวเต็มท ุกวัน!!

กําหนดการเดินทางวันที่ 11-17 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 >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ
>> ศาลเจ้าเฮย์อนั >> นาโกย่า

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนํ าท่านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดนํ้ าใส วัดทีใ่ หญ่และ
มีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สาม

ตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซ่งึ ไม่ใช้ตะปูในการ
ก่อสร้าง หากแต่ใช้วธิ กี ารตอกเข้าลิม่ คล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระโพธิสตั ว์อว
โลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื่ม
นํ้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทาง
สัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ ุนตกแต่ งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้นึ ชื่อที่สุ ดของญี่ป่ ุน
เป็ นต้นกํ าเนิ ดกระจายขายไปยังภูม ิภาคต่ างๆ ของญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่เหนี ยวนุ่ มเป็ น
พิเศษ กับไส้ถ วั ่ แดงขนานแท้หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดอง
ญี่ป่ ุน สําหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,
ชาเกียวโต ที่ขน้ึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามิคญี่ป่ ุน
ทัง้ กานํ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็ นทีน่ ับถือของ
ชาวญี่ป่ ุ น โดยส่ วนใหญ่ จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่สุ ขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุ ดมสมบู รณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปั ้ นเทพ
จิง้ จอกมากมาย โดยชาวญี่ป่ ุนชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษ ย์ ท่ านจะได้ ต่ ืน ตากับ เสาโทริอิท่ีเรียงรายเป็ นซุ้ มประตู ส ีแ ดง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเฮย์อนั ซึ่งสร้างในโอกาสเฉลิม
ฉลองการก่อตัง้ เมืองเกียวโตครบ 1,100 ปี ในปี ค.ศ.1895 ร่วมชมสวนซากุระ ซึง่ เต็มไป
ด้วยดอกซากุระที่กําลังผลิบาน ทัง้ สีขาวและขมพูเต็มสวนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่
งดงาม เหมาะแก่ ก ารเก็บ ภาพประทับ ใจและถ่ ายภาพคู่ ก ับ ดอกไม้ป ระจําชาติญ่ี ป่ ุ น
นอกจากนี้ยงั ได้เข้าชมการตกแต่งสวนแบบญี่ป่ นุ ซึง่ หาชมได้ยากยิง่ ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองนาโกย่า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA KANKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามาน่ ะ >> โกเทมบะ เอาท์เล็ท >> คาวากูจิโกะ
>> ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น
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เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่สี่
เช้า
08.00 น.

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
ไหล, ก้างปลาไหลอบกรอบและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก จากนัน้
ออกเดินทางสู่เมือ งยามานาชิ ระหว่างทางเชิญ ท่ านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสน
งดงามของสองข้างทางทีอ่ ุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เขต วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ เพื่อนําท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม
เอาท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้อิส ระกับการเลือ กซื้อ
เลือ กชมสิน ค้าที่รวบรวมไว้ก ว่ า 165 แบรนด์ด ังไม่ว่ าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel,
Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคา
สิน ค้าราคาค่ อนข้างถู ก กว่าที่อ่ืน ๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่ก ว่า 400,000 ตารางฟุ ต ถือ เป็ น
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ป่ นุ โดยเฉพาะ จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุ
ระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดี ย์ชูเรโตะ เป็ นเจดียข์ นาดใหญ่ สแี ดงห้าชัน้ ตัง้ อยู่บนเนิน
เขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟู จใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจนและ
งดงาม ซึ่ง ถู ก สร้างขึ้นเพื่อ ระลึก ถึง สัน ติภ าพปี ค .ศ.1963 ท่ านจะได้ชมและเก็บ ภาพ
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ว่ มกับเจดียห์ า้ ชัน้
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม KAWAGUCHIKO PARK 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 ผ่ อ นคลายกับ การแช่ นํ้ าแร่ ธ รรมชาติ เชื่ อ ว่ าถ้ าได้ แ ช่
นํ้าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

ยามานาชิ >> โอชิ โนะ ฮัคไค >> ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> ชิ นจูก ุ
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
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่ห้า

เช้า
08.00 น.

เที่ยง

แห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติท่ดี ที ่สี ุดของญี่ป่ ุน
อีกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ที่
ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพที่
ระลึก กับ ภูเขาไฟที่เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ของแดนอาทิต ย์อุ ทยั แห่ ง นี้ แ ละได้ช่ือ ว่ามีส ดั ส่ ว น
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ไม่ดบั สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ ุน
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เพื่อช้อปปิ้ งทีย่ ่านชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ทีไ่ ม่ว่า
นักท่ องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อ ปปิ้ งที่ย่านแห่ งนี้ เนื่ อ งจากมีส ินค้ารองรับ กับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นํ า สินค้านํ าสมัย ขนมญี่ป่ ุน
ทัง้ แบบเก่ าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสําอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

โตเกียว >> นิ กโก้ >> นํ้าตกเคง่อน >> ทะเลสาบชูเซ็นจิ >> ศาลเจ้าโทโชกุ
>> คิ นูกาว่า >> ชมสวนซากุระ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ "นิ กโก้" เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีส่ วยงาม
และแสนสงบ และยัง คงวัฒ นธรรมในแบบดัง้ เดิม ระหว่ างทางเชิญ ท่ านเพลิน ตากับ
ทัศ นี ย ภาพอัน งดงามตามธรรมชาติส ลับ กับ วิถีชีว ิต ความเป็ น อยู่ใ นแบบฉบับ ของ
ชาวบ้าน เพื่อนํ าท่านชมความงามของ "นํ้ าตกเคง่อน" นํ้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศ
ญี่ป่ ุน เดินทางสู่ "จุดชมวิว" โดยการ "ลงลิฟท์" ไปชัน้ ล่างที่ท่านสามารถดื่มดํ่ากับภาพ
ของนํ้าตกแห่งนี้ได้งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายนํ้าทีเ่ ย็นชื่นฉํ่ าใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา่

นํ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ ณ เชิงเขานันไต ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่เกิดจากการ
ระเบิด ของภู เขาไฟนัน ไต ทํ าให้ล าวาไหลลงมาก่ อ ตัว เป็ น แอ่ ง ที่บริเวณเชิง เขา โดย
ปั จจุบนั เป็ นที่ตงั ้ ของสถานที่พกั ผ่อนและรีสอร์ทมากมาย จากนัน้ นํ าท่านชม "ศาลเจ้า
โทโชกุ" ทีเ่ ก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตัง้ แต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเอยะสึ ชมสถาปั ตยกรรม
ไม้แกะสลักเป็ นรูปลิงปิ ดหู ปิ ดตา ปิ ดปาก แสดงถึงการใช้ชวี ติ ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราว
ของผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นแนวทางการดํารงชีวติ ทีผ่ าสุกของชาวญี่ป่ นุ ในยุคนัน้ อีกอีกหนึ่งปติมา
กรรมที่พลาดไม่ได้คอื ภาพแกะสลักแมวหลับ เป็ นตัวแทนสัญ ลักษณ์ ของความสงบสุ
จของชาวญี่ป่ ุน ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชัน้ ตามแบบสถาปั ตยกรรมของญี่ป่ ุน
โบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ยงั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นหนึ่งในมรดก
โลกทางวัฒ นธรรมอีก ด้ว ย ห่ างจากศาลเจ้าโทโชกุ อ อกไปไม่ ไกลนัก ท่ านจะพบกับ
“สะพานชิ นเคี ยว” สร้างจากไม้โดยมีเสาหินรองรับนํ้ าหนัก ซึ่งเป็ นสะพานที่สวยงาม
อีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไม้ของญี่ป่ ุน ทาด้วยสีแดง สมัยก่อน สะพานนี้ใช้เฉพาะ
เจ้านายชัน้ สูงหรือเชือ้ พระวงศ์เท่านัน้ ในการข้ามแม่น้ําไดยาคะ
นําท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KINUGAWA PLAZA หรือ ระดับเทียบเท่า
นําท่านเดิ นเท้ าสู่งาน “HANAMI PARTY 2018” สัมผัสประสบการณ์ พิเศษ นัง่ ทาน
อาหารคํา่ ใต้ ต้นซากุระที่ประดับไฟสวยงาม พร้อมทัง้ ชมการแสดงต่างๆ การนัง่
ทานอาหารใต้ตน้ ซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ถือเป็ นประเพณีญป่ี ่ นุ ทีส่ บื ทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน เพราะช่วงเวลาทีซ่ ากุระจะบานสะพรังสวยงามนั
่
น้ เป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ เป็ น
ช่วงเวลาทีท่ ุกคนจะออกมานังสั
่ งสรรค์ใต้ตน้ ซากุระ ชื่นชมบรรยากาศ มีความสุขไปกับ
การได้อยูก่ นั พร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว พนักงานในบริษทั กลุม่ เพื่อน ชาวญีป่ ่ นุ มี
ความเชื่อว่าซากุระ สื่อถึงความสามัคคีและเป็ นสัญลักษณ์ถงึ การเริม่ ต้นใหม่
รับประทานอาหารคํา่ (เบนโตะ*) ภายในงานเทศกาล
ภายในโรงแรมให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่า
นํ้าแร่ธรรมชาติ นี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บ ผิ วพรรณเปล่งปลังมี
่ ชีวิตชีวา
และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
*เบนโตะ อาหารกล่องแบบญี่ปนุ่ เป็ นอาหารลักษณะแห้งๆ มีทงั ้ แบบทอด นึ่ ง
และผักผลไม้สด โดยวัตถุดิบที่ใช้ จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

วันที่หก

คิ นูกาว่า >> เก็บสตรอเบอร์รี่ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >>
อิ ออน มอลล์ >> โยโกฮาม่า >> พิ พิธภัณฑ์ราเม็ง >> สนามบินฮาเนดะ
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เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านออกเดินทางสู่ส วนสตรอเบอร์รี่ เพื่อ ให้ท่านได้สมั ผัส ประสบการณ์ ก ารเก็บ
สตรอเบอร์รส่ี ดๆ ทาน ซึง่ การปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ป่ ุนนัน้ จะเน้นในเรื่องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมี
ปนเปื้ อน จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับเข้าเมืองโตเกียว
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
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
ระลึกสไตล์ญป่ี ่ นุ ให้เลือกซือ้ หา และขนมส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ น
ซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยูอ่ กี ซุม้ หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่าน
สามารถชม โตเกี ย วสกายทรี (ภายนอก) หรือ ที่เรีย กว่ า The New Tokyo Tower
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุ สะ ซึ่งเป็ นสิง่ ก่อสร้างที่สูง
ทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ อิ ออน มอลล์ เพื่อซือ้ ของอุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นกาแฟ, ชาเขียว,
ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องสําอางค์ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสู่
เมืองโยโกฮาม่า พาท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง ราเม็งเป็ นบะหมีน่ ้ํ าของญี่ป่ ุน ซึ่งมี
ต้นกํ าเนิ ด มาจากประเทศจีน ที่มาของราเม็งเชื่อ ว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่ม ี
ประวัตศิ าสตร์บนั ทึกไว้แน่ ชดั ราเม็งเริม่ เป็ นทีน่ ิยมในยุคโชวะ ภายหลังสงครามโลกครัง้
ที่ 2 แป้ งราคาถูก จากสหรัฐอเมริก าได้เข้ามาสู่ต ลาดญี่ป่ ุน และขณะเดียวกับที่ท หาร
ญีป่ ่ นุ ได้กลับมาจากการรบทีป่ ระเทศจีน ทหารญี่ป่ นุ ได้คุน้ เคยกับอาหารจีนมาก่อนทําให้
ราเม็งมีการขายได้ดยี งิ่ ขึน้ พิพธิ ภัณฑ์ราเม็งถือกันว่าเป็ น food amusement park ท่าน
จะพบการตกแต่ ง ภายในในสไตล์ ย้อ นยุ ค มีร้า นราเม็ง ให้ เลือ กชิม กัน ตามใจชอบ
นอกจากร้านราเม็งก็ยงั มีรา้ นขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซือ้ หากันนอกจากราเม็ง ส่วนชัน้ บน
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จะเป็ นร้านค้าจําหน่ ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้นที่เอาไว้ทําราเม็ง
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.
ถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
..............................................................................................................................................

กําหนดการเดินทาง 11-17 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

67,900.- บาท

36,900.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

61,300.- บาท

33,300.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

51,000.- บาท

27,900.- 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
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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
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
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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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