กำหนดกำรเดินทำง24 – 30 มกรำคม 2562 06 – 12 / 20 – 26 กุมภำพันธ์ 2562/ 13 – 19 มีนำคม 2562
วันที่
วันแรก

รำยกำรทัวร์
สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1

วันที่หก

สนำมคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ชินไซบำชิ
 OSAKA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS
ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศำลเจ้ำฟูจิมิ อินำริ
 LOISIR TOYOHASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS
ทะเลสำบฮำมำนะ – ฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวำคุดำนิ (นั่งกระเช้ำ)
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
“พิเศษ...บุฟเฟต์ขำปู
ยักษ์”
ลำนสกีฟูจิเทน (รวมกระดำนเลื่อนหิมะ) – หมู่บ้ำนอิยำนิโนะซำโตะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ
 TOKYO METROPOLITAN HOTEL OR SIMILAR CLASS
วัดอำซำกุสะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – โอไดบะ

วันที่เจ็ด

สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

วันที่สอง
วันที่สำม
วันที่สี่
วันที่ห้ำ

มื้ออำหำร
เช้ำ
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วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
21.30
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ
กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้น
เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที
23.30
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง...เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
สนำมบินคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน - ช้อปปิ้งชินไซบำชิ
07.00
ถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว… จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก
ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์แห่งฮอลลีวู้ ด ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่อง
เล่นล้าสมัยหลากชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจกับภาพยนตร์เรื่องดังที่ท่านชื่น
ชอบ ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู้ด
กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด
“สเปซ แฟนตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้
ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้อยใหญ่ระยิบระยับมากมายเต็มท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็ว
เหนือแสง พร้อมชื่นชมความงามของดวงอาทิตย์แบบใกล้ชิด

เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

อิสระอำหำรกลำงวัน เพื่อให้ท่ำนใช้เวลำในสวนสนุกได้อย่ำงเต็มที่
สนุกสนานกันต่อ ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากับ “ฮอลลีวู้ด ดรีม-เดอะไรด์” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่องแรกของ
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะนาท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่านชื่นชอบ
โซนนิวยอร์ก กับเครื่องเล่นยอดนิยม “ดิ อะเมซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” ตื่นเต้นระทึกใจ
กับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะนาท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ายอย่างใกล้ชิด ใน
ฐานะนักข่าวพิเศษของสานักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิ ติเสมือนจริง ที่จะทาให้ท่านสัมผัสถึงความ
ตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษยชาติกับ
ไซ บอร์ก หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษของฮอลลีวู้ด ที่จะทา
ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นกับการต่อสู้แห่งโลก
อนาคตแบบใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อน พร้อมเครื่องเล่นใหม่
ล่ า สุ ด ในโซน “แฮร์ รี่ พอตเตอร์ ” ให้ ท่ า นได้ เ ข้ า ไปสั ม ผั ส
บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลิน กับการสารวจห้ องเรียน
เวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีด ร้านขายของแปลกประหลาดของ
เหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้
ขีดจากัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง
นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศำลเจ้ำฟูจิมิ อินำริ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ ำ ” (ด้ า นนอก)
ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง
โอซาก้ า ถื อ เป็ น สถานที่ ส าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ที่ ถู ก
สร้างขึ้นจากดาริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพ
คนสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400
ปี มาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง
ปราสาทแห่ งนี้ จึ งเปรี ย บเสมื อ นสั ญ ลั ก ษณ์ ท างอ านาจ
การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่
ตกแต่งอย่าง สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่นั่งสาหรับนั่งชมดอกไม้เพลินๆ และ
ร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณนี้จึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สาหรับชาวเมือง
โอซาก้า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เพื่อ
นาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขา
โดยการใช้ท่อนซุงนามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่
ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทาให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและ
ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เป็ น มรดกโลกอี ก แห่ ง หนึ่ ง ข้ า งใต้
อาคารหลั กคือ “น้ าตกโอตะวะ” ซึ่งเป็ นสายน้ า 3 สาย
ไหลลงสู่บ่อน้า และยังเชื่อกันว่าการดื่มน้าจากสายน้าตก

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
ที่พกั

ทั้ง 3 นี้แล้วจะประสบความสาเร็จสามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็น
ที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆจานวนมาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ” อันโดดเด่นด้ วยเสาโทริอิ
นับหมื่นคู่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณศาลเจ้ามากมายจนเป็น
อุโมงค์เสาโทริอิ ด้วยจานวนเสาโทริอิที่มีมากมายหลายขนาดตั้งเรียง
รายกันเป็นทิวแถวจึงนับรวมความยาวของอุโมงค์โทริอินี้ได้ทั้งหมด
ถึง 4 กิโลเมตร
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
LOISIR TOYOHASHI HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4)
ทะเลสำบฮำมำนะ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวำคุดำนิ(นั่งกระเช้ำ)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบฮำมำนะ” ทะเลสาบน้ากร่อยขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบน้าจืดมาก่อน แต่ช่วงเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคัน
โต ทาให้เกิดรอยแยกจนน้าทะเลได้ทะลักเข้ามาผสมจนกลายเป็นน้ากร่อยดังเช่นปัจจุบัน อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย อาทิ พายปลาไหล คุ๊กกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือชื่นชมความ
งามของทะเลสาบตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
น าท่านเดิน ทางสู่ “ฮำโกเน่ ” แหล่ งท่ องเที่ยวยอดนิยมที่ มี
ภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้าพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย
และเป็นจุดที่แม่น้าฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง
16 แห่ง...นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ
“ล่องเรือโจรสลัดทะเลสำบอำชิ” ทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่
ที่เกิดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่ อกว่า 3,000 ปี
มาแล้ ว ทั้งยั งเป็ น จุด ชมวิว ภูเขาไฟฟู จิ ได้ดีอีกแห่ งหนึ่ งด้ว ย
อิสระให้ท่านชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย...
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โอวำคุดำนิ” (นั่งกระเช้า) โอวาคุดานิหรือ
หุบเขานรกที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลาย
พัน ปีก่อน ทาให้ เกิดควัน และบ่ อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้าและ
ควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดย
ความร้ อนของน้ าที่ผุ ดขึ้น มานั้ น สามารถต้มไข่ให้ สุกได้และจะทาให้
เปลือกไข่กลายเป็นสีดา โดยกล่าวกันว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาหนึ่งฟอง
อายุจะยืนขึ้นอีกเจ็ดปีเลยทีเดียว
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม “พิเศษ...บุฟเฟต์ขำปูยักษ์”
ที่พัก
MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ
**จำกนั้นพักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น้ำแร่ที่คนญีป่ ุ่นเชื่อกันว่ำจะช่วย
กระตุ้นกำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันทีห่ ้ำของกำรเดินทำง (5)
ฟูจิเทน สกี รีสอร์ท – หมู่บ้ำนอิยำชิโนะ ซำโตะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ “ฟู จิ เ ท็ น สโน ว์ รี ส อร์ ท ” ลานสกี ที่ เ ปิ ด รั บ
นักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส
อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกี
ขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาว
นานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของ
ที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย
พิเศษ รวมค่าเข้าลานสกีและกระดานเลื่อนหิมะสาหรับทุกท่าน /ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นาท่านเดิน ทางสู่ “หมู่บ้ำนโบรำณอิยำชิโนะ ซำโตะ” ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ
หมู่บ้านเกษตรกรรมในอดีตบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งในอดีต
ได้ถูกพายุไต้ฝุ่นถล่มในปี 1966 และอีก 40 ต่อมาจึงได้มีการสร้างหมู่บ้านขึ้น
ใหม่ โ ดยเลี ย นแบบมาจากของเดิ ม ที่ เป็ น บ้ านหลั ง คามุ งจาก และเปิ ด เป็ น
พิพิธภัณฑ์และหมู่บ้านหัตถกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้
กั บ วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นอั น เก่ า แก่ นอกจากนั้ น ภายในยั ง มี ก ารจั ด แสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่ในภูมิภาคนี้ในอดีต และยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการ
ด้วย ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็น
พั น ๆ ร้ าน เชิ ญ ท่ า นเลื อ กชมสิ น ค้ ามากมาย อาทิ เช่ น เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า , กล้ อ งถ่ ายรู ป รุ่ น ล่ าสุ ด , IPOD, MP-3,
NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็นต้น
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร “ROKKASEN” บริการท่านด้วยบุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ ปุ่น ร้านดั งจาก
รายการ TV CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปู
ยักษ์แบบสดๆ เนื้อสันสไลด์อย่างดี เนื้อไก่ผักสดต่างๆ เพื่อนามาย่างที่โต๊ะเครื่องเคียงเป็น ผักสด สลัดผัก และผัก
ดองต่างๆแบบญี่ปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆอาทิ สาหร่าย ซุปไข่ ให้ทุกท่านเลือกรับประทานอย่างจุใจ

ที่พัก

TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

วันที่หกของกำรเดินทำง (6)
วัดอำซำกุสะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - โอไดบะ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโชกุน
และซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้า
แม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่

เที่ยง
บ่ำย

ระลึกกับ “คามินาริม(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดย
มี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก
ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17
ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่นาท่าน
ผจญภั ย กั บ การล่ อ งเรื อ โจรสลั ด “Pirates of the Caribbean” น าชม ดิ ส นี ย์ แ ลนด์ รถไฟ “Western River
Railroad” ปีนบ้านต้นไม้ “Swiss Family Treehouse” สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western
Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” นั่งเรือผจญ
ภัยบนผาสูงชันในโซน “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสิง “Hunted Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้านน้อย
แสนน่ารักของหมีพู“Pooh’s Hunny Hunt” จากนั้นสนุกกันต่อในโซน “Fantasy Land” เพลิดเพลินกับการแต่ง
กายชุ ด ประจ าชาติ ข องตุ๊ ก ตาตั ว น้ อ ยๆกั บ “It’s A Small World” ผจญภั ย ไปกั บ “Pinocchio’s Darling
Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon Town” กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie
House” บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้านต้นไม้ช็อกชิบกับเดล
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพื่อให้ท่ำนเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมำกมำย
สนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน “Space
Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของ
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืน เลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้ง
กับสินค้าลิขสิทธิ์เฉพาะโตเกียวดิสนีย์ ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านที่ “World
Bazaar”(Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight”
ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้เมาส์ มินนี่เม้าส์ พลูโต ชิปแอนด์เดล โดนัลดักส์ หมีพแู ละผองเพื่อน
ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์

นาท่านชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูน
มากมาย มิกกี้เมาส์ มินนี่เม้าส์ พลูโต ชิปแอนด์เดล โดนัลดักส์ หมีพแู ละผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคน
แคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ ของดิสนีย์ … จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ง “โอไดบะ ซีไซด์มอลล์” ที่
มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60
ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่กาลังมองหาไว้เป็นของขวัญของ
ฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติค
ที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาว
เป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพาน
สายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว”
สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอัน
งดงามแสนประทับใจที่จะหาได้เพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

**แวะถ่ายรูปคู่กับกันดั้มตัวใหม่**
**อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อให้ทุกท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปิ้ง**
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)
สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
00:20
ออกเดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 661
04.50
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
- - - Always with You - - -

อัตรำค่ำบริกำร
***สำหรับผู้เดินทำงตั้งแต่ 30 ท่ำนขึ้นไป***
กำหนดกำรเดินทำง
24 - 30 ม.ค.62
06 - 12 ก.พ.62
20 - 26 ก.พ.62
13 - 19 มี.ค.62

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

61,900.-

58,900.-

55,900.-

8,000.-

***กรณีมีตั๋วเครื่องบินแล้วลดท่ำนละ 18,000.-บำท***
***รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 2,000 เยน / ท่ำน / ทริป***
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์**
7. บริกำรน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง

3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนา
สิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
❖ สำหรับกำรจองกรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อ
จลาจล
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทาง หรือคืนเงินได้
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็น
การยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่ำงของเอกสำรมีดังต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น

5.

หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตร
พนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้น
เท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

