CODE:22AA

SECOND HAND GRAND SALE WITH
FLOWERS IN TOKYO 5D3N BY TG
คามาคุระ
ยามานาชิ
โตเกียว

นาริ ตะ

นมัสการองค์พระใหญ่ทว่ี ดั โคโตขุอิน, ชมความงามของดอกไฮเดรนเยียและเข้าสักการะ
องค์เจ้าแม่กวนอิมทีว่ ดั ฮาเซเดระ
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ ่ ุน ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์แสนสวยบริเวณทะเลสาบคาวากูจโิ กะ
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่ ย่านชิ นจูก,ุ
โอไดบะ เมืองใหม่ทร่ี วบรวมแหล่งช้อปปิ้ งและจุดชมวิวทีส่ วยงาม
พิ เศษ !!! ช้อปปิ้ งเทศกาลลดราคาสิ นค้าแบรนด์เนมมือสองแห่งปี
ไหว้พระก่อนกลับทีว่ ดั นาริ ตะซัง, อิสระช้อปปิ้ งทีห่ ้างอิ ออน มอลล์

กาหนดการเดิ นทางวันที่ 16-20 มิ ถนุ ายน 2560
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)
สายการบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ าสู่สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG640

23.50น.
วันที่สอง

สนามบิ นนาริ ตะ >> คามาคุระ >> วัดโคโตขุอิน >> วัดฮาเซเดระ >>
คาวากูจิโกะ >> ชมดอกลาเวนเดอร์ >> ยามานากะโกะ

08.10น.

เดิ นทางถึงนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นาท่านกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึท่ี วัดโคโตขุอิน
พระพุทธรูปสาริดองค์ใหญ่ทป่ี ระดิษฐานอยูก่ ลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร
แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถกู พายุพดั จนได้รบั ความเสียหาย และต่อมาในปี ค.ศ.1495
ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่
ปั จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี จากนัน้ ออกเดินทางสูว่ ดั ฮาเซเดระ เพือ่ เข้าสักการะองค์
เจ้าแม่กวนอิม หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม "ฮาเซะ คันนอน"
ซึง่ ในสวนของวัดมีการปลูกดอกไม้และต้นไม้ตามฤดูกาลไว้มากมาย
ซึง่ วัดแห่งนี้มชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในช่วงเทศกาลดอกไฮเดรนเยีย
ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นนเอง
ั่

SECOND HAND GRAND SALE WITH FLOWERS IN TOKYO 5DAYS 3NIGHTS BY TG 16-20 JUNE 2017

P a g e |2

เที่ ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูท่ ะเลสาบคาวากูจิโกะ เพือ่ เข้าชมสวนลาเวนเดอร์ ซึง่ จะบานในช่วงเดือน
มิถุนายน ทีส่ วนนี้เป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ช่ี า่ งภาพชาวญีป่ ่ ุนนิยมมาถ่ายรูป เนื่องจากว่าหากมา
ทีท่ ะเลสาบแห่งนี้ จะได้ถ่ายรูปสวนลาเวนเดอร์ทม่ี ภี เู ขาไฟฟูจเิ ป็ นวิวอยูด่ า้ นหลังด้วย
**ความงามของดอกไม้ ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ**
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบยามานากะโกะ เพือ่ เข้าทีพ่ กั
โรงแรมที่ พกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่ พกั
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ ท่ านได้ ลิ้มลองรสชาติ ปูพ ร้อมน้ าจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว
จะทาให้ ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่สาม

ยามานากะโกะ >> ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> ช้อปปิ้ ง
ย่านชิ นจูก ุ >> มาคุฮาริ

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีร่ ะดับความสูง 2,500
เมตร ให้ท่านได้ส มั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟู จิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็ น
สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขา
ไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย
ความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีป่ ่ ุน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชอ่ื อย่างเป็ นทางการว่า
วัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่า
วัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยูใ่ นย่านอาซากุสะ เป็ น
วัด ในศาสนาพุ ท ธ โดยมีพ ระโพธิส ัต ว์ ค ัน นอน
ประดิ ษ ฐานอยู่ แ ละเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
นิยมถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า ชื่อของ
ประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมือ่ ผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมี
ร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญ่ปี ่ ุนให้เลือกซื้อหา และขนมส่ง
กลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่ง คือ
ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาด
ใหญ่ ตัง้ อยู่ก ลางแจ้ง มีผู้คนยืน โบกควัน ธูป เข้าหาตัว เอง เชื่อกัน ว่ า จะท าให้โชคดี และมี
กระถางก ายานตัง้ อยู่ ด้ว ย การโบกควัน ก ายานเข้า หาตัว เชื่อ ว่ า จะช่ ว ยให้ห ายเจ็บ ป่ วย

เที่ ยง
บ่าย
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คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่

เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกี ยวสกายทรี
(ภายนอก) หรือที่เรีย กว่า The New Tokyo Tower แลนด์ม าร์คแห่งใหม่ข องกรุงโตเกีย ว
จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ ่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร
สูงเป็ น อัน ดับ สองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟ าในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกีย ว
สกายทรีสร้างขึน้ เพื่อเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ นาท่านสู่
ย่านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ กล้อง
ถ่ายรูป นาฬิกา เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่โรงแรมที่ พกั APA MAKUHARI HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า

มาคุฮาริ >> เทศกาลลดราคาสิ นค้าแบรนด์เนมมือสอง >> โอไดบะ >> นาริ ตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั
นาท่านเดินทางเข้าร่วมงานลดราคาสินค้าแบรนด์เนมมือสอง หรือทีเ่ รียกว่า Shiccy Charity
Fair อิสระให้ทา่ นได้เลือกชมเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมมือสอง เหล่าแบรนด์สดุ หรูต่างๆ ลด
ราคามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นกระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ฯลฯ
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางช้อปปิ้ งกันต่อที่ โอไดบะ เมืองใหม่ทส่ี ร้างบนเกาะทีถ่ มขึน้ มาจากขยะทีผ่ า่ น
กระบวนการรีไซเคิล โดยบริเวณโอไดบะนัน้ มีทงั ้ พิพธิ ภัณฑ์รถโตโยต้า ทีม่ รี ถตัง้ แต่รนุ่
คลาสสิค ไปจนถึงรุน่ ใหม่ล่าสุดทีย่ งั อยูใ่ นช่วงพัฒนาอย่างรถทีใ่ ช้พลังงานไฮโดรเจน พาเลท
ทาวน์ เอาท์เลทขนาดใหญ่ทม่ี สี นิ ค้าแบรนด์ลดราคามากมาย สถานีโทรทัศน์ฟูจิ ทีท่ า่ น
สามารถขึน้ ไปชมวิวในจุดชมวิวชัน้ บนของสถานีได้ หรือจะเป็ นห้างสรรพสินค้าไซเบอร์ ซิต้ี
หรือ อควาซิต้ี ให้ทา่ นได้เลือกสินค้าตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรมที่ พกั MERCURE NARITA HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่ห้า

นาริ ตะ >> วัดนาริ ตะซัง >> อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นนาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั
นาท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริ ตะซัง วัดทีม่ ี
ประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่และน่าค้นหา อายุยาวนานมากกว่า
1,000 ปี เป็ น วั ด ที่ บู ช า เท พ เจ้ า แ ห่ งไฟ บ ริ เ ว ณ วั ด
ประกอบด้วยวิหารหลายหลัง ซึ่งเป็ นวิหารทีส่ ร้างจากไม้สน
ทัง้ หลัง มีเพีย งแห่ ง เดีย วในญี่ ป่ ุ น อีก ทัง้ ยัง มีส วนญี่ ป่ ุ นที่
ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรืน่ พร้อมสระน้า 3 สระ และน้าตกจาลองอันสวยงาม
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยที่ อิออน มอลล์

08.00น.

เที่ ยง
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17.25 น.
21.55 น.

จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้ างอิ ออน จัสโก้ ซื้อของ
ฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100
เยนเท่านัน้ เอง ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ สนามบินนาริ ตะ เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG 677
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************************

กาหนดการเดินทางวันที่ 16-20 มิถนุ ายน 2560
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

35,900.-

20,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

32,500.-

18,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

26,900.-

15,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
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***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน ***
6. ค่าภาษี น้ามัน ที่ สายการบิ นเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่ านต้ องชาระเพิ่ มเติ ม
ในกรณี ที่ทาง สายการบิ นมีการเรี ยกเก็บเพิ่ ม

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง
21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมด หรือ บางส่ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ย นแปลงราคาได้ต ามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่า ทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิ น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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