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7D4N BY TG

VTG ขอนำท่ ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดิ นแดนแห่ งอำทิ ตย์อุทยั
สู่เมืองนำรำ มิ เอะ นำโกย่ำ ชิ สึโอกะ โตเกียว โยโกฮำม่ำ
นำรำ
มิ เอะ

ชิ สึโอกะ
ยำมำนำชิ

โตเกียว
ไซตำมะ
โยโกฮำม่ำ

ชมซำกุระทีอ่ อกดอกบานสะพรังไปทั
่ วบนเนิ
่
นเขาโยชิโนะ
เทีย่ วชม หมู่บา้ นนิ นจาอิ กะ เพลิดเพลินและได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับนักรบสายลับแบบฉบับญีป่ ่ นุ ,
ศาลเจ้าอิ เสะ ศาลเจ้าชินโตทีม่ อี ายุเก่าแก่ 2,000 ปี , ช้อปปิ้ งสินค้าจุใจในบรรยากาศสไตล์เมืองนิ
วออร์ลนี ที่ แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ต, ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ ชี ่อื เสียงติดอันดับต้นๆ ของ
ประเทศญีป่ ่ นุ ที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ
ทะเลสำบฮำมำน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในญีป่ ่ นุ
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น,
เยีย่ มเยือนหมูบ่ า้ นน้าใสโอชิ โนะฮัคไค ทีต่ ดิ อันดับ1ใน100 เรื่องความใสสะอาดของน้า,
เพลิ ดเพลิ นกับกำรเก็บผลสตรอเบอร์รี่สดๆ จำกสวน
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอำซำกุสะ, ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุงโตเกียว
ย่ำนชิ นจุก,ุ อิ ออน มอลล์ แหล่งช้อปทีร่ วมสินค้าไว้หลากหลาย และอิสระเต็มวันให้ท่านได้เลือก
เดินทางท่องเทีย่ วด้วยตนเอง
เดินเล่นชมสถาปั ตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคำวำโกเอะ
พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง สถานทีท่ ร่ี วบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทัวประเทศญี
่
ป่ ่ นุ

ทานบ ุฟเฟต์ขาปู + เที่ยวเต็มท ุกวัน!!
กำหนดกำรเดิ นทำงวันที่ 11-17 / 12-18 / 13-19 เมษำยน 2561(ช่วงเทศกำลสงกรำนต์)
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วันแรก
20.30 น.
23.30 น.

วันที่สอง

07.00 น.

เที่ยง
บ่าย

สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื่อทาการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

สนำมบินคันไซ >> นำรำ >> ชมซำกุระที่เนิ นเขำโยชิ โนะ >> วัดโทไดจิ
>> มิ เอะ >> หมู่บำ้ นนิ นจำอิ กะ

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองนารา เพื่อนาท่านชมซากุระที่ บริ เวณเนิ นเขาโยชิ โนะ
สถานทีช่ มซากุระทีม่ ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ป่ นุ โดยบริเวณภูเขาโยชิโนะนัน้
มีต้นซากุระมากกว่า 30,000 ต้น กว่า 200 สายพันธุ์ เมื่อดอกซากุระบานสะพรังพร้
่ อม
กัน ท าให้ทิว ทัศ น์ บ ริเวณภู เขาทัง้ ลูก นั น้ ถู ก ปกคลุ ม ไปด้ว ยดอกซากุ ร ะ เป็ น ภาพที่
สวยงามประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่วดั โทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่ท่ี
ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452
ตัน ซึ่งอาคารไม้อ ัน เป็ น ที่ป ระดิษ ฐานของหลวงพ่ อ โตนัน้ ได้รบั การบัน ทึก ลงในกิน
เนสบุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่
สาคัญทีส่ ุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและ
ร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจานวนมาก ได้เวลาสมควรนาท่านสู่เมืองมิ เอะ
นาท่านสู่ หมู่บ้านนิ นจาอิ กะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทัง้ ทาหน้ าที่ลอบ
สังหาร สืบข่าวลับในสมัยก่อน ทีน่ ่คี อื พิพธิ ภัณฑ์นินจาสายอิกะทีท่ ุกท่านจะได้เห็นอาวุธ
และข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงั มีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมีนินจา
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คา่

วันที่สำม

อาศัยอยู่จริงซึ่งมีทงั ้ ช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับประตูกลมากมาย ได้ทงั ้ ความ
สนุ กเพลิดเพลินและความรูเ้ กี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ป่ ุน นอกจากนี้ยงั มีการ
แสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็ น
นินจาดูสกั ครัง้ ก็มชี ุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย (ค่ าชมโชว์และค่ าชุดนิ นจา ไม่ได้
รวมอยู่ในราคาทัวร์)
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม MISUGI RESORT หรือระดับเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมือ้ พิ เศษที่มีขาปูให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปพู ร้อมน้าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
หลังอาหารคา่ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่ น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้
แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

มิ เอะ >> ศำลเจ้ำอิ เสะ >> แจ๊สดรีม นำกำชิ ม่ำ เอำท์เล็ต >> สวนนำบำนะ
โนะซำโตะ >> นำโกย่ำ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิ เสะ เป็ นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัว
ศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบตามสถาปั ตยกรรมโบราณ บริเวณศาลเจ้าชัน้ ใน (Inner
Shrine) เรียกว่า โคไตจิงงุ หรือไนกู (Kotaijingu - Naiku) สร้างขึน้ เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่ง
ดวงอาทิตย์ อะมาเทราสึ และเป็ นสถานที่เก็บรักษากระจกศักดิ ์สิทธิ ์ 1 ใน 3 สมบัตใิ น
ตานานของญีป่ ่ นุ จากนัน้ เดินทางสู่ แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ต

เที่ยง

อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในแจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ต

CHARMING SAKURA 7DAYS 4NIGHTS BY TG 11-17 / 12-18 / 13-19 APRIL 2018

P a g e |4

บ่ำย

คา่

แจ๊ส ดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ต (JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ่งใน MITSUI
OUTLET PARK ซึ่งเป็ น OUTLET MALL ขนาดใหญ่ ด้ว ยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร
ที่นี่จงึ รวบรวมร้า นค้าแบรนด์เนมชัน้ นา ร้านอาหารญี่ป่ ุนและสัญ ชาติอ่ืนๆ มากมาย
มีร า้ นค้า มากกว่า 240 ร้า นให้ท่า นได้เ ลือ กชิม เลือ กช้อ ปกัน ตามอัธ ยาศัย โดยที่น่ี
เลือ กออกแบบให้ม สี ไตล์ๆ คล้ายกับเมือ งนิว ออร์ล นี ส์ ซึ่งเป็ นเมือ งท่าทางตะวันตก
ของอเมริก า จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็ นสวน
ดอกไม้ที่ได้รวบรวมดอกไม้จากหลายสถานที่ทงั ้ ในและนอกประเทศญี่ป่ ุน เป็ นสวน
ดอกไม้อ กี แห่งหนึ่งที่ได้รบั ความนิยมจากชาวญี่ป่ ุนเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์
ดอกไม้ห รือว่าลัก ษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ท่ี
เปลี ่ย นแปลงกัน ออกไปตามฤดูก าล โดยช่ว งเดือ นตุล าคมไปจนถึง ต้น เดือ น
พฤษภาคม จะมีเทศกาลประดับไฟที่ ส วนดอกไม้ใ นช่ วงหัวคา่ ซึ่ ง การจัด แสดง
เทศกาลประดับ ไฟ หรือ ILLUMINATION นั น้ ในแต่ ล ะปี จะมีธี ม ที่ แ ตกต่ างกัน ไป
เป็ นที่ นิยมของชาวญี่ ปุ่นและชาวต่ างชาติ เป็ นอย่างมาก โดยติ ดอันดับสถานที่
ท่ องเที่ ยวที่ ควรไปอย่างยิ่ งในเว็บไซต์ TRIP ADVISER อีกด้วย
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยภายในสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA HOTELหรือระดับเที ยบเท่า

วันที่สี่

เช้ำ
08.00น.

นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำน่ ะ >> ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น >>
ภูเขำไฟฟูจิ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลขนาดใหญ่ และยัง
เป็ นจุ ด แวะพัก รถที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว ภายในบริเ วณนั ้น จะมีร้า นค้ า
มากมายหลากหลายทีข่ ายสินค้าทีม่ สี ่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ ลองพายปลา
ไหลและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองยามา
นาชิ ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางทีอ่ ุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทางสู่ศ ำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดี ย์ชูเรโตะ เป็ นเจดีย์ขนาด
ใหญ่สแี ดงห้าชัน้ ตัง้ อยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ น
ระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึ่งถู กสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ.1963
ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศ นียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟู จริ ่วมกับ เจดีย์ห้าชัน้
จากนัน้ เดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้ น อยู่ก บั สภำพภูมิ อ ำกำศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก
กับภูเขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงาม
ที่สุ ดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั สนิท และมีค วามสูงที่สุ ดในประเทศญี่ป่ ุนจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมที่พกั
*** อิ่ มอร่อ ยกับมื้อพิ เศษที่ มีขำปู ให้ ท่ ำนได้ ลิ้มลองรสชำติ ปูพ ร้อมน้ ำจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
จำกนัน้ อิ สระให้ ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ำถ้ำได้ แช่ น้ำแร่
แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่ห้ำ

ยำมำนำชิ >> โอชิ โนะ ฮัคไค >> เก็บสตรอเบอร์รี่ >> โตเกียว >> ชิ นจูก ุ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่บ่อน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ โอชิ โนะ ฮัคไค บ่อน้ าทีเ่ กิดจากการละลายของหิมะบน
ภูเขาไฟฟูจ ิ ทีใ่ ช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้นื ดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละ
บ่อ ดังนัน้ น้ าทีอ่ ยู่ในบ่อจะเป็ นน้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985 สถานทีแ่ ห่ง
นี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ าจากธรรมชาติท่ดี ที ่สี ุดของญี่ป่ ุนอีก
ด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ การเก็บ
สตรอเบอร์รส่ี ดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ป่ ุนนัน้ จะเน้นในเรื่องของ
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่หก

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง

ความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมี
ปนเปื้ อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ย่ ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็
ต้องมาช้อปปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์เนมชัน้ นา สินค้านาสมัย ขนมญี่ป่ ุนทัง้ แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
ร้า นอาหารหลากสไตล์ อิส ระให้ ท่ า นเลือ กซื้อ สิน ค้ า ตามอัธ ยาศัย อาทิเ ช่ น สิน ค้ า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสาอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
โรงแรมที่พกั DAY NICE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองเก่ำคำวำโกเอะ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ
>> อิ ออน มอลล์ >> โยโกฮำม่ำ >> พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง >> สนำมบินฮำเนดะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่จงั หวัดไซตำมะ นาชมเมืองคำวำโกเอะ ซึง่ เป็ นเมืองเก่าที่มมี า
ตัง้ แต่สมัยยุคเอโดะทีม่ กี ารอนุ รกั ษ์สภาพบ้านเมืองเก่าและบรรยากาศไว้อย่างดี บริเวณ
ทีเ่ ป็ นเมืองเก่าก็ยงั เปิ ดทาการค้า ขายของจาพวกของที่ระลึกและสินค้าท้องถิน่ ในตึกที่
เคยใช้เป็ น คลัง สิน ค้าสมัย ก่ อ น แต่ ได้ท าการสร้างใหม่ใ ห้ค งรูป แบบสถาปั ต ยกรรม
แบบเดิม แต่ เปลี่ยนวัส ดุท่ีใช้ในการก่ อ สร้างให้เป็ น วัส ดุ กัน ไฟ เนื่ อ งจากสมัย เอโดะ
บ้านเรือนสร้างด้วยไม้และกระดาษ เมือ่ เกิดเหตุไฟไหม้กม็ กั ลามไปทัวเมื
่ องอย่างรวดเร็ว
โดยของขึ้น ชื่อ ที่ค าวาโกเอะคือ มัน หวาน ที่รสชาติห วานล้ า นอกจากนี้ ย งั มีต รอก
ขนมหวาน ที่ข ายของจ าพวกขนมหวานโบราณของญี่ ป่ ุ นอีก ด้ว ย จากนั น้ น าท่ า น
เดินทางกลับเข้าเมืองโตเกียว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ำย

คำ่

วันที่เจ็ด

เดินทางสู่ วัดอำซำกุสะ 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 วสกำยทรี (ภำยนอก) หรือ ที่เรีย กว่ า The New Tokyo Tower
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ 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 เครื่องสาอางค์ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่
เมืองโยโกฮำม่ำ พาท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ราเม็ง ราเม็งเป็ นบะหมีน่ ้ าของญี่ป่ ุน ซึ่งมี
ต้นก าเนิ ดมาจากประเทศจีน ที่มาของราเม็งเชื่อ ว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่ม ี
ประวัตศิ าสตร์บนั ทึกไว้แน่ ชดั ราเม็งเริม่ เป็ นทีน่ ิยมในยุคโชวะ ภายหลังสงครามโลกครัง้
ที่ 2 แป้ งราคาถู ก จากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ต ลาดญี่ป่ ุน และขณะเดียวกับที่ท หาร
ญีป่ ่ นุ ได้กลับมาจากการรบทีป่ ระเทศจีน ทหารญี่ป่ นุ ได้คุน้ เคยกับอาหารจีนมาก่อนทาให้
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
จะเป็ นร้านค้าจาหน่ ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็ง เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้นที่เอาไว้ทาราเม็ง
นอกจากนัน้ ก็จะมีของทีร่ ะลึกจาหน่ายอีกด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ณ พิ พิธภัณฑ์รำเม็งตำมอัธยำศัย
ได้เวลำสมควรนำท่ำนสู่ สนำมบิ นฮำเนดะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น

สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น.
ออกเดิ นทำงกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
04.50 น.
ถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
..............................................................................................................................................
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กาหนดการเดินทาง 11-17 / 12-18 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

63,900.- บาท

33,000.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

57,900.- บาท

29,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

48,500.- บาท

24,900.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

11,000.- บาท

11,000.- บาท

กาหนดการเดินทาง 13-19 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

61,900.- บาท

33,500.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

55,900.- บาท

30,300.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

46,900.- บาท

25,300.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

11,000.- บาท

11,000.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญ าติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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อัตราค่าบริ การนี้ 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 อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
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หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือ ง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะค านึ งถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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