AMAZING SAKURA 6D 4N BY TG

ขอนําทานเดินทางสูประเทศญี่ปุน ดินแดนแหงอาทิตยอุทัย โดยสายการบินไทยแหงชาติ สู
เมืองโอซากา นารา เกียวโต นาโงยา ชิสึโอกะ โตเกียว
นารา
เกียวโต

นาโงยา
ชิสึโอกะ
ฮาโกเน
โตเกียว

นาริตะ

เมืองหลวงเกาแหงแรกของญี่ปุน นมัสการพระพุทธรูปไดบุสสึ ณ วัดโทไดจิ และใหอาหารกวางแสนเชื่อง
นําทานสู วัดคิโยมิสึ เปนมรดกโลกอันเกาแกกวา 1500 ป และติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคใหม และเชิญดื่มสายน้ําศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย นําทานสู ศาลเจาเฮยอัน ซึ่งเต็มไปดวย
ดอกซากุระที่กําลังผลิบาน ทั้งสีขาวและขมพูเต็มสวนรายลอมไปดวยบรรยากาศที่งดงาม
ทดลองนั่งรถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซน” ความเร็วถึง 240 กม./ชม.
ขึ้นชมความงามของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน ชมความงดงามแหงยอดเขาที่ธรรมชาติสรางสรรค อยางนา
อัศจรรยของ “ภูเขาไฟฟูจิ”
ทดลองทานไขดําซึ่งตมจากจากบอกํามะถันที หุบเขาโอวาคุดานิ
ชมความงามของดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะอุเอโนะ ชอปปงสุดเหวี่ยง ยานชินจูกุ ชมความงามจาก
สถาปตยกรรมอันเกาแกในสไตลญี่ปุน ณ วัดอะซะกุซะ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรที่โตเกียวดิสนีย
แลนด สนุกสนานกับเครื่องเลนและตัวการตูนจากวอลดีสนีย ชมการแสดงจากมิกกี้เมาสพรอมพองเพื่อนอัน
สุดแสนประทับใจ
ชอปปงหางจัสโกอิออน แวะซื้อของฝาก กอนกลับกับหางสรรพสินคาขนาดมหึมา อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม และพิเศษกับราน 100 yen ที่ทั้งรานราคาเทานั้นเอง

กําหนดการเดินทางป 2557
วันแรก
20.30 น.

เมษายน

01-06 / 02-07 / 03-08 / 05-10 / 06-11 / 07-12

23.30 น.

กรุงเทพฯ – โอซากา
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเตอรหมายเลข D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน
เหิรฟาสูประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

โอซากา - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ชมซากุระ ณ ศาลเจาเฮยอนั - วัดคิโยมิสึ - นาโงยา

07.00 น.

เดินทางถึง เมืองโอซากา หลังจากผานขั้นตอนทางศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู เมืองนารา นําทานนมัสการ หลวงพอโตไดบุสสึ ที่สรางตั้งแตสมัย ค.ศ 700 อยูในวิหาร

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ขนาดใหญ พรอมกับขอพรตามประสงค วิหารและหลวงพอโตองคนี้ สรางโดยจักรพรรดิคัมมุ และเชิญให
อาหารกวางแสนเชื่องทีอยูบริเวณรอบวัดเปนจํานวนมาก ไดเวลาสมคสรนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ศาลเจาเฮยอัน ซึ่งสรางในโอกาสเฉลิมฉลองการกอตั้งเมืองเกียวโตครบ 1,100 ป ในป
ค.ศ. 1895 รวมชมสวนซากุระ ซึ่งเต็มไปดวยดอกซากุระที่กําลังผลิบาน ทั้งสีขาวและขมพูเต็มสวนรายลอม
ไปด ว ยบรรยากาศที่ ง ดงาม เหมาะแก เ ก็ บ ภาพประทั บ ใจและถ า ยภาพคู กั บ ดอกไม ป ระจํ า ชาติ ญี่ ปุ น
นอกจากนี้ยังไดเขาชมการตบแตงสวนแบบญี่ปุน ซึ่งหาชมไดยากยิ่ง จากนั้นนําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือ
วัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแก
ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกัน ตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับ
ระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุง
เกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวยมั่งคั่ง นมัสการ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร จากระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิว
ทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอัน
เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง
จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุนตบแตงตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึก
เกี่ยวกับญี่ปุนขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุน เปนตนกําเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคตางๆ
ของญี่ ปุ น ทั้ ง ด ว ยแป ง ที่ เ หนี ย ว นุ ม เป น พิ เ ศษ กั บ ไส ถั่ ว แดงขนานแท หรื อ ประยุ ก ต เ ป น ไส ส ตอเบอร รี่
ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุนหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สําหรับคนที่ชอบทานกับขาวตม อาทิ แตงกวา
ดอง หัวไชเทา มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไมแพจังหวัดชิชูโอกะ ที่ชวยลดคอเลสเตอรอสชวยให
ผิวพรรณเปลงปลั่ง ขอมูลจากรายการเปดโลกสองเลนสของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่
โดงดังที่สุดในญี่ปุน คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตยอุทัยมาแตชานานจนถึงปจจุบันใน
รูปแบบของตุกตาเกียวโตซึ่งแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของฝาก
ของที่ ร ะลึ ก ในราคาย อ มเยาว สู ง ประมาณ 1 ฟุ ต (ประมาณ 1000 เยน) , พั ด ญี่ ปุ น ซึ่ ง เป น ศิ ล ปะที่
ละเอี ย ดอ อ นประณี ต ในการประดิ ษ ฐ จาก HANDMADE ซึ่ ง มี ห ลากสี หลายสไตล ทั้ ง ร า น อั น สวยงาม
ตระการตา, ผาและกระดาษญี่ปุน ที่นิยมนํามาหอของขวัญ ในโอกาสพิเศษตางๆ อันเปนศิลปะพิเศษ ซึ่งมี
เฉพาะในญี่ปุนเทานั้น ที่ปราณีต บรรจง เปนพิเศษ, เครื่องเซรามิค ญี่ปุน ทั้งกาน้ําชา ถวย ชาม ตางๆ และ
ของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองนาโงยา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA CASLTE หรือระดับเทียบเทา
*** การออกดอกของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่ดอกซากุระที่ศาลเจาเฮยอันยัง
ไมบานหรือรวงไปแลว ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการพาไปที่ วัดคินคาคุจิ แทน ****

วันที่สาม

นาโงยา - รถไฟดวนชินคันเซน - ไรสตรอเบอรี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูจิโกะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟนาโงยา เพื่อขึ้น รถไฟดวนชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุด
เฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สูสถานีมิคาวาอันโจ จากนั้นนําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชมวิธีการเก็บ
ผลสตรอเบอรรี่และเพลิดเพลินกับการชิมผลสตรอเบอรรี่สดๆจากไรไดไมอั้น

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโคชใหทานไดสัมผัสอากาศ
อันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขา
ไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุนจากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวย ความสูง 3,776
เมตร จนไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูบริเวณ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ซึ่งเปนหนึ่งในหาทะเลสาบที่
ลอมรอบภูเขาไฟฟูจิ
เพื่อนําทานเขาสูที่พกั ณ โรงแรม ฟูจิโนะโบคาเอ็ง หรือ ระดับเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม **ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษให
ทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ปุนอยางจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด**
จากนั้นอิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําให
ผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่

คาวากูจิโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โตเกียว - ชมดอกซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ - ชอปปงชินจูกุ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา
ชมบอน้ําแรกํามะถันซึง่ สามารถตมไขใหสุกได โดยชาวญีป่ ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหนึ่งฟองจะ
สามารถทําใหอายุของทานยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ป จากนั้นนําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชื่นชมความสวยงามของดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะ อุเอโนะ จากนั้นนําทาน ชอปปงยานชินจูกุ
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามใจชอบ เชน สินคาอิเล็กทรอนิกส กลองถายรูป นาฬิกา เสื้อผากระเปา
รองเทา สินคาแบรนดเนม เครื่องสําอางค และรานรอยเยน ฯลฯ
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม SHINAGAWA PRINCE หรือ ระดับเทียบเทา
***การออกดอกของดอกซากุระขึ้นอยูกบั สภาพภูมิอากาศ ในกรณีที่ดอกซากุระที่สวนอุเอโนะยังไม
บานหรือรวงไปแลว ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการพาไปชอปปงที่ ฮาราจุกุ แทน ****

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่หา
เชา

โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ใหทานชอปปงหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ เชน อากิฮาบารา, ฮาราจุกุ โดยตัว
ทานเอง หรือจะเลือกซื้อทัวรดีสนียแลนด เดินทางโดยรถไฟ (คาดิสนียแลนดทานละ 2,600.- บาท ยัง
ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที
สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ.2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลาน
บาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทาน
เลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความ
นารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติ The Invention of the Year
ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับ

ตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการ
จับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม SHINAGAWA PRINCE หรือระดับเทียบเทา

เที่ยง
ค่ํา

วันที่หก
เชา

เที่ยง

17.25 น.
21.55 น.

โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นาริตะ - หางจัสโก อิออน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดอาซากุซะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม
กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นทานยังจะไดพบกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670
กิโลกรัมซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด จากนั้น
อิสระใหทานชอปปงบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆมากมาย เชน พวงกุญแจ
พัดญี่ปุน โคมไฟ ฯลฯ จากนั้นนําทานเดินทางสู นาริตะ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นอิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางจัสโก อิออน ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ พิเศษกับราน 100 YEN ที่สินคาทั้งรานราคา 100 เยน เทานั้นเอง
จนไดเวลาอันสมควร นําทานสู สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ
เหิรฟาสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทางป 2557

เมษายน

01-06 / 02-07 / 03-08 / 05-10 / 06-11 / 07-12

อัตราคาบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

ผูใหญราคาทานละ

54,900

30,900

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใหญ

49,500

27,900

เด็ก (ไมเสริมเตียง) พักกับผูใ หญ

41,300

23,300

สําหรับทานที่ตองการพักเดีย่ ว เพิ่มทานละ

8,900

8,900

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโ ดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผานดานตรวจคนเขาเมือง เปนวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในแตละประเทศ หากไมได
รับการอนุญาติใหเขาหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไมคนื คาทัวร ไมวา กรณีใดๆ
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการ
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุม ครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุ 75 ปขึ้นไป จะไดรับความคุมครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และทานตองชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลมสีเหลืองของคนจีนและ คาแจงเขา แจงออก สําหรับทานที่ถือตางดาว
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน
3. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 21 วันทําการ
การยกเลิก :

กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโ ดยสารตองชําระคามัดจําที่ 5,000.- บาท หรือ อาจมีคาใชจาย
เพิ่มเติม ในกรณีที่ประเทศญี่ปุนเรียกเก็บ อาทิ คาโรงแรม เปนตนฯ
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสาร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของ
ทานเปนสําคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน /
การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง
ภัยธรรมชาติตางๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด
หรือ บางสวน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเมือ่ ทาง
สายการบิน และ โรงแรมที่พกั ไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนั้นใหแลวเทานั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ขึ้นอยูกบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

