Good Memories In Japan
เดินทางวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2561
จานวน 4 วัน 3 คืน
20 ต.ค. 61 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนาริ ตะ - มหานครโตเกียว - โอไดบะ – ห้ างไดเวอร์ ซิตี ้
บุฟเฟ่ ต์ขาปู + ออนเซ็น
(-/-/D)
02.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการ
บิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอิน
05.05 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปนุ่ โดย สายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 602
(พิเศษ !! สาหรับคณะนี ้ บริ การ Snack Box ท่านล่ะ 1 ชุด)
13.10 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ ปนุ่ จากนันน
้ าท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่าน
เมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ ้นมาเป็ นเกาะ
ให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ้งสินค้ าหลากหลายชนิดที่ ห้ างไดเวอร์ ซิตี ้ ซึ่งภายในมีร้านค้ า
ร้ านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปกับกันดัมตั
้ วใหม่ RX-0
Unicorn ขนาดเท่าของจริ งโดยสร้ างขึ ้นตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทาให้ มี
ความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที่
24 กันยายน 2560
ค่า
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ ไม่อน!!!
ั้
หลังอาหารไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ ในสไตล์ญี่ปนให้
ุ่ ท่านได้
ผ่อนคลายอย่างเต็มอิ่ม โดยชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อกันว่าน ้าแร่ ธรรมชาตินี ้ มีสว่ นช่วยในเรื่ องการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บและ
ทาให้ ผิวพรรณเปล่งปลัง่
 พักที่ ALEXANDER YAMANAKAGO หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
21 ต.ค. 61 ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – สวนโออิชิ ปาร์ ค – ชมพิธีชงชาแบบญี่ปนุ่ – วัดอาซากุสะ
ถนนนาคามิเซ - ช้ อปปิ ง้ ย่านชินจูกุ
(B/L/-)
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางขึ ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่าง
ใกล้ ชิด ในระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขึน้ ในกรณีสภาพอากาศไม่
เอื ้ออานวยหรื อทางขึ ้นปิ ดโดยเปลี่ยนเที่ยวที่หมูบ่ ้ านโอชิโนะฮัคไคแทน) อิสระให้ ท่านได้

กลางวัน
บ่าย

บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี ้ พร้ อมทังเลื
้ อกชมเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านไปชม สวนโออิชิ ปาร์ ค (Oi shi Park) เป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งทะเลสาบคาวากูจิ
โกะฝั่ งเหนือ ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มาพักผ่อนตากอากาศ ชมดอกไม้ และดื่มด่ากับความงามของ
ทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี ้จะเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขา
ไฟฟูจิได้ เกือบทังลู
้ กซึง่ สวยงามมาก
(ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ท่านสามารถชมความงดงามของพุ่ม
ดอกโคเชีย โดยรอบของสวนสาธารณะแห่งนี ้ได้ )
ต่อจากนัน้ น าท่านสัมผัส วัฒนธรรมโบราญ ชมพิธีชงชาแบบญี่ ปุ่น ให้ ท่านได้
ทดลองชงชาด้ วยตัวท่านเอง และอิสระให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าราคาถูกตาม
อัธยาศัย บริ เวณด้ านหลังของร้ านท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากู
จิโกะและมีภเู ขาฟูจิอยูเ่ บื ้องหลังได้ อีกด้ วย
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้ าแม่กวนอิมทองคา ที่เ ป็ นทองสัมฤทธิ์ มีขนาด
เล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร เป็ นวัดในพุทธศานาที่เก่าแก่ที่สดุ ในภูมิภาคคันโต และมีผ้ คู น
นิยมมากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทังปี
้ ให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
กับ ประตูฟ้าคารณ ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
และให้ ท่ า นเลื อ กชมและเช่ า เครื่ อ งรางของขลัง อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องวั ด แห่ ง นี ห้ รื อ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่า จะเป็ นเครื่ อ งรางของขลัง ของเล่น โบราณ รวมทัง้ ข้ า วของเครื่ อ งใช้
คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้ า, กระเป๋ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น หากมีเวลาท่าน
สามารถ ถ่ายรูปคูก่ บั หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์ คใหม่ของมหานครโตเกียว
ได้ จากบริ เวณใกล้ กบั วัดอาซากุซะ สาหรับโตเกียวสกายทรี เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง
634 เมตร ชนะแชมป์เก่า คือ หอคอยแคนตันทาวเวอร์ ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต
ของแคนาดา จากนันน
้ าท่าน ช้ อปปิ ง้ ย่านชินจูกุ แหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่
ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้ า เป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็ นย่านความเจริ ญอันดับหนึง่ ของนครโตเกียวในปั จจุบนั ให้
ท่านเลือกชมและซื ้อสินค้ ามากมาย อาทิ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรู ป, MP-3, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา,
เสื ้อผ้ า,รองเท้ า และเครื่ องสาอางเช่น แบนรด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีราคา
ค่อนข้ างถูกกว่าเมืองไทย และร้ าน100เยน ซึ่งสินค้ าทุกอย่างภายในร้ านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรื อ เป็ นร้ าน
ดองกี ้ ที่ขายสินค้ าราคาถูกสารพัดอย่าง หรื อจะเป็ นร้ านมัตสึโมโต้ ที่รวมสินค้ า เครื่ องใช้ เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้
ไว้ อย่างหลากหลาย
อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

ค่า

 อิสระอาหารค่า
 พักที่ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

22 ต.ค. 61 เมืองคามาคูระ - วัดคามาคูระ - นมัสการหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรื อโจรสลัด - โอวาคุดานิ
(B/L/-)
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ ซึง่ เป็ นเมืองที่เคยถูกขนานนามว่าเป็ นเมืองหลวงทางการเมือง และวัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปนุ่ เนื่องจากในอดีตเมืองคามาคูระเคยเป็ นเมืองหน้ าด่านซึง่ ซามูไรทุกคนต้ องผ่านก่อนเข้ าเมือง “เอโดะ”
เพื่อเข้ าพบท่านโชกุน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ วัดคามาคูระ เพื่อนมัสการหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่
ประดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ ง มีความสูงถึง 12 เมตร โดยในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่ น
วิหารต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ ถกู พายุพดั จนได้ รับความเสียหาย และในปี ค.ศ.
1495 ได้ ถกู คลืน่ ยักษ์ กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ ชารุดเสียหายแต่ประการใด
จวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี แล้ ว ... ปาฏิหาริ ย์ที่เกิดขึ ้นนี ้ทาให้ ชาว
ญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อในเรื่ องของการบนบาน เพื่อขอให้ ประสบความสาเร็ จต่าง ๆ ในชีวิต
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการงาน ความรัก สุขภาพ หรื อแม้ กระทัง่ ขอลูก สาหรับคู่สามี ภรรยา
ที่มีบตุ รยาก
กลางวัน
 บริ การอาหารกลางวัน แบบเซ็ท
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตังอยู
้ ่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมบ่อน ้าพุร้อนมากถึง 17
แห่ง พร้ อมนาท่าน ล่องเรื อโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ (ใช้ เวลาในการล่องประมาณ 10
นาที) กับเรื อแฟนตาซีโจรสลัดชมความงดงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปนุ่ ซึ่งได้
ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้ สมั ผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดัง่ ภาพวาด
สะท้ อนลงสูท่ ะเลสาบ
ต่อจากนันน
้ าท่านชม โอวาคุดานิ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจาก
การปะทุของภูเขาคามิ ในช่วง 3,000 ปี ก่อน ซึง่ ปั จจุบนั ไม่
มีการระเบิดของภูเขาไฟอีกแล้ ว แต่ใต้ พื ้นผิวยังคงมีความร้ อนอยู่จึงทาให้ น ้าที่อยู่ข้างล่าง
ระเหยกลายเป็ นไอน ้าออกมาข้ างบนตลอดเวลา ทาให้ มีกลิ่นกามะถันที่รุนแรงซึ่งไม่ถูกกับ
จมูกมนุษย์ แต่มีคณ
ุ ค่าต่อสุขภาพอย่างไม่นา่ เชื่ อ และมีบอ่ กามะถันที่สามารถต้ มไข่ให้ สกุ ได้
และไข่ที่ต้มจะมีเปลือกเป็ นสีดา และให้ ท่านได้ ชิมไข่ดา ซึ่งตามความเชื่อของชาวญี่ปนุ่ เชื่อ
ว่าหากใครที่ทานกินไข่ดา 1 ฟอง จะทาให้ มีอายุยืนขึ ้น 7 ปี
เย็น
 อิสระอาหารเย็น
 พักที่ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

23 ต.ค. 61 วัดนาริ ตะซัง – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/-/-)
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดนาริ ตะซัง เป็ นหนึง่ ในวัดที่ร้ ูจกั กันมากที่สดุ ในภูมิภาคคัน
โต ถื อว่าเป็ นวัดที่โด่งดังที่สดุ ในแถบชิ บะ บริ เวณวัดเป็ นที่ตงของประตู
ั้
หลัก มี
ทางเดินบันไดขึ ้นสู่อาคารหลักเป็ นสถานที่สาหรับสักการะบูชา ภายในวัดท่าน
สามารถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชัน้ หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้
บริ เวณสาหรับเลี ้ยงสัตว์ ภายในก่อสร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดย
ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปนเอาไว้
ุ่
นาท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคลให้ ทา่ นมีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้ อมเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ า
พื ้นเมืองตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ
14.25 น.
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 603
19.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
อัตราค่าบริ การ
** สาหรับผู้เดินทาง 34 ท่าน**
ผู้ใหญ่
อายุต่ากว่า 12 ปี
กาหนดวันเดินทาง
(2-3 ท่าน/ห้ อง)
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2561
32,500 .32,500 .-

อายุต่ากว่า 12 ปี
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง)
32,500 .-

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)
8,500 .-

วิธีการชาระเงิน
ชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้ าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองที่นงั่ (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้ งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ บริ ษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินค่ามัดจาทังหมด
้
อัตรานี ้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชันประหยั
้
ด สายการบิน Thai Air Asia X เส้ นทาง กรุงเทพฯ – นาริ ตะ – กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเส้ นทาง
- สายการบิน Thai Air Asia X สามารถโหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ องบินได้ ไม่เกินท่านล่ะ 20 กิโลกรัม สามารถถือขึ ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม
 ค่าธรรมเนียม น ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบินและภาษี สนามบินทุกแห่ง

 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้ อง)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน ้าดื่มวันละ 2 ขวด / ท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทจากกรุงเทพฯ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
อัตรานี ้ไม่รวม
 ค่าภาษี ตา่ งๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลกู ค้ าต้ องการใบกากับภาษี )
 ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ , ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าธรรมเนียม น ้ามันเชื ้อเพลิงและภาษี สนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1,200 บาท / ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (ท่านสามารถให้ ได้ ตามอัธยาศัย)
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
หมายเหตุ
- กรุณาอ่านและศึกษารายละเอียดทังหมดก่
้
อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้ าและบริ ษัท ฯ
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทังหมด
้
และไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าทดแทนใดๆได้
- กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่นต้ องการใช้ รถวีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนันบริ
้ ษัทฯ ไม่สามารถเตรี ยมการล่วงหน้ าได้
- กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ อง หรื อห้ องแบบ 3 เตียง(TRIPLE) หากโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้ อง ให้ เป็ นแบบแยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องสาหรับพัก 2 ท่าน และ 1 ห้ องสาหรับพัก 1 ท่าน โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
- การประกันภัย ที่บริ ษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ.
การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ และการเจ็บป่ วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษัทฯได้ และทาง
บริ ษัทฯจะถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื ้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการ
เดินทางได้ จากบริ ษัทประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)

