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TOKYO TULIP FEST
5D3N BY TG (A)

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมือง ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ
ฮำโกเน่
โกเท็มบะ
ยำมำนำชิ
โตเกียว
ซำกุระ

ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติทท่ี ะเลสำบอำชิ
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ท่ี โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญี่ป่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ
ช้อ ปปิ้ งสุ ด เหวี่ย งใจกลางกรุงโตเกีย ว ย่ ำ นชิ น จูก ุ, เข้าสัก การะเจ้าแม่ก วนอิม และ
ถ่ายรูปคู่กบั ประตูสายฟ้ าทีว่ ดั อำซำกุสะและอิสระท่องเทีย่ วด้วยตัวเองในเมืองโตเกียว
เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามทีเ่ ทศกำลดอกทิ วลิ ป

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบ ุฟเฟต์ขาปู
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กำหนดกำรเดินทำง 12-16 เมษำยน 2561(เทศกำลสงกรำนต์)
วันแรก

กรุงเทพฯ >> นำริ ตะ

21.00น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C สำยกำร
บิ นไทยเพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 626

23.55น.

วันที่สอง

สนำมบิ นนำริ ตะ >> เมืองซำกุระ >> เทศกำลดอกทิ วลิ ป >> ฮำโกเน่ >>
ล่องเรือทะเลสำบอำชิ >> โกเท็มบะ เอำท์เล็ท

07.45น.

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ ตอนศุล กำกรเรี ย บร้อ ยแล้ ว น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งซำกุระ เพื่อ เข้าชม
เทศกำลดอกทิ วลิ ป ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า
100 สายพั น ธุ์ และมีม ากถึ ง 710,000 ต้ น โดยมีกัง หัน ลมขนาดใหญ่ ช่ ว ยเพิ่ ม
บรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่ งชำติ ฟูจิ-อิ สึ-ฮำโกเน่ นาท่านนัง่ เรือล่องทะเลสำบ
อำชิ ซึ่งเกิดจากการก่ อ ตัว ของลาวาจากภูเขาไฟฟู จ ิ ชมความงดงามของทะเลสาบ
ท่ามกลางภูเขาต่างๆ รายล้อมตัดกับพื้นน้ าในทะเลสาบ จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน บนหุบเขาริม
ทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ ิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานคร
โตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือ้ เลือกชมสินค้าทีร่ วบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั
ไม่ ว่ าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่าง
รองเท้า กระเป๋ า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าทีอ่ ่นื ๆ ทีร่ วมไว้ในพืน้ ที่
กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญีป่ ่ นุ โดยเฉพาะ

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ที่พกั
โรงแรมที่พกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
*** อิ่ ม อร่ อ ยกับ มื้ อ พิ เศษบุ ฟ เฟ่ ต์ ข ำปู ให้ ท่ ำนได้ ลิ้ ม ลองรสชำติ ปูพ ร้อ มน้ ำจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
จำกนัน้ อิ สระให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้แช่
น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สำม

ภูเขำไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> ช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ >> นำริ ตะ

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ) ทีร่ ะดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดภูเขาไฟฟูจ ิ ถ่ายภาพที่
ระลึก กับ ภูเขาไฟที่เป็ น สัญ ลักษณ์ ของแดนอาทิต ย์อุ ท ั ย แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่ ว น
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่ นุ
จากด้า นล่ า งสู่ บ นยอดปล่ องเขาด้วยความสู ง 3,776 เมตร จากนั น้ น าท่ า นเดิน ทางสู่
กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีป่ ่ นุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดอำซำกุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ
(Sensoji) แต่ นิ ย มเรีย กว่ าวัด อาซากุ ส ะ เนื่ อ งจากตัง้ อยู่ใ นเขตอาซากุ ส ะ เป็ น วัด ใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้ า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดิน ชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึก
สไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซื้อ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนน
เป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์
พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืน

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

โบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ดว้ ย การ
โบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควัน
กายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ทีไ่ ม่
ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับ
ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นาท่าน
เดินทางสู่เมืองนำริ ตะ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
โรงแรมที่พกั NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สี่

อิ สระท่องเที่ยวด้วยตนเอง หรือซื้อทัวร์โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่ ่องเทีย่ ว หรือแหล่งช้อปปิ้ งต่างๆ โดยตัวท่าน
เอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ ลนด์ท่านละ 2,500
บาท ซึ่งราคานี้ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์ ) ***ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง
เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ***
โตเกียวดี สนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ป่ ุนซึ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่ ร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้าง
กว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น)
ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบีย นในดิน แดนโจรสลัด จากภาพยนตร์ The
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
น่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้ส มั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ดสิ นีย์ อย่าง มิกกี้
เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึก
น่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกี ย วสกำยทรี หรือ ที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์ค แห่ งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
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คำ่

แห่งนี้มจี ุดชุมวิวสาหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง
350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณ
กระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี ค.ศ.1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี น้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่ ำ ย่านทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชัน้ ดีหลายต่อหลายร้านตัง้ อยูเ่ รียงราย
ชิ บูย่ ำ ย่านช้อปปิ้ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ป่ ุน รวมถึง
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน ซึง่ มีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮำรำจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะ
น่ ารักๆ และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋ า ร้านเครปญี่ป่ ุนอร่อยๆ
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ้ งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยโุ รป
อะคิ ฮำบำร่ำ ย่านการค้าชื่อดังทีส่ ุดเกีย่ วกับเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
เข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่ห้า

นาริ ตะ >> สนามบิ นนาริ ตะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ ำนออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นนำริ ตะเพื่อทำกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 627
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพพร้อมควำมประทับใจ

09.45น.
14.15น.
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กาหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

49,900.- บาท

19,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,900.- บาท

18,000.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,500.- บาท

15,000.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.- บาท

9,900.- 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
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 8 กุมภาพันธ์ 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเปา าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิ ปไกด์ 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
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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