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TOKYO TULIP FEST
5D3N BY TG (B)

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมือง ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ
ฮำโกเน่
โกเท็มบะ
ยำมำนำชิ
โตเกียว
ชิ บะ
อิ บำรำกิ

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 อำซำกุสะ
สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณของญี่ป่ ุนที่ เมืองเก่ ำซำวำระและอิสระช้อปปิ้ งห้างดัง
ย่านนาริตะ อิ ออน มอลล์, เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามทีเ่ ทศกำลดอกทิ วลิ ป
นมัสการองค์พระใหญ่อชุ ิ คุ ไดบุทสึทถ่ี อื ว่าเป็ นพระพุทธรูปบรอนซ์ทส่ี ูงทีส่ ุดในญี่ป่ นุ

เที่ยวเต็มท ุกวัน
อิ่มอร่อยกับบ ุฟเฟต์ขาปู
กำหนดกำรเดินทำง 12-16 เมษำยน 2561(เทศกำลสงกรำนต์)
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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 ลมข นาดใหญ่ 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 ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม
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
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ที่พกั
โรงแรมที่พกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดับเทียบเท่ำ

เที่ยง
บ่ำย
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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 ทยั 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 สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึก
สไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซื้อ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนน
เป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์
พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืน
โบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ดว้ ย การ
โบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควัน

เที่ยง
บ่ำย
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กายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง ทีไ่ ม่
ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับ
ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสาอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่เมืองนำริ ตะ
โรงแรมที่พกั NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สี่

นำริ ตะ >> เมืองเก่ำซำวำระ >> อิ บำรำกิ >> อุชิคุ ไดบุทสึ >> อิ ออน มอลล์

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่ำซำวำระ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อว่าเป็ น "ลิตเติล้ เอโดะ" แห่งเมืองชิบะ
ซึง่ เป็ นเขตพืน้ ทีท่ ย่ี งั คงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนทีต่ งั ้ เรียงรายมา
ตัง้ แต่สมัยโบราณ โดยสภาพยังคงเป็ นเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ก่อน ด้วยความร่วมมือของ
คนในท้ อ งถิ่ น โดยภายในบริเวณนั ้น ยัง มีร้า นคาเฟ่ ร้ า นขายของแฮนด์ เ มด และ
พิพธิ ภัณฑ์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสเมืองเก่าของญีป่ ่ นุ พร้อมถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิ บำรำกิ ที่ตงั ้ อยู่ทางตะวันออกสุดของภูมภิ าคคันโต มีเมืองมิ
โตะ (Mito City) เป็ นเมืองเอก ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ มีทงั ้ ภูเขา บ่อ
น้าแร่ธรรมชาติ ทะเลสาบ แม่น้า ทะเลทีม่ ชี ายฝั ง่ ทะเลยาวเป็ นหาดทราย สามารถออกสู่
มหาสมุท รแปซิฟิ ค อีก ทัง้ เป็ น ที่ต ัง้ ของเมือ งวิท ยาการที่ป ระกอบด้ว ยมหาวิท ยาลัย
ศูนย์วจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมทัง้ ศูนย์ Expo Center ที่เมือง Tsukuba นาท่าน
สั ก การะขอพรองค์ พ ระใหญ่ อุ ชิ คุ ไดบุ ท สึ (Ushiku Daibutsu) ที่ ไ ด้ ช่ื อ ว่ า เป็ น
พระพุทธรูปบรอนซ์ท่สี ูงที่สุดในญี่ป่ ุนและสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 10 ปี โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1993 ด้ วยความสูงถึง120 เมตรจากฐาน อยู่
ในอิรยิ าบถประทับยืน ตัง้ ตระหง่านกลางสวนอันกว้างใหญ่นาม โจโดะเทย์เอน จากนัน้
เดินทางกลับสู่เมืองนำริ ตะ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ

เที่ยง
บ่ำย
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ห้ ำงอิ ออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100
YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
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

51,900.- บาท

21,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

46,900.- บาท

19,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

38,900.- บาท

16,500.- 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. ค่าน้าหนักของกระเป๋ 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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