นําทานทองเที่ยวประเทศญีป
่ น
ุ
“นาริตะ – ฮาโกเน – ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว”

ศุกร 2 พ.ค. 57 (1)
22.00 น.
เสาร 3 พ.ค. 57 (2)
01.00 น.
09.10 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
อาทิตย 4 พ.ค. 57 (3)
08.00 น.
09.00 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ – นาริตะ
พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 หนาเคานเตอรสายการบิน Asia Atlantic
Airlines ประตู 4 แถว D โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความสะดวก และ
ดําเนินการดานเอกสารแกทาน
นาริตะ – ฮาโกเน – ทะเลสาบอาชิ – โกเท็มบะเอาทเล็ท
ออกเดินทางสูเมืองนาริตะ โดยเที่ยวบินที่ HB088
ถึงสนามบิน เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน (เวลาเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางโดยรถโคช ชมความงามของ
วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน สถานที่พักผอนหยอนใจที่มีชื่อเสียงและไดรับความ
นิยมมากสุดแหงหนึ่งของญี่ปุน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานทุกทาน ลองเรือ ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟ
ฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสทานจะไดสัมผัสทัศนียภาพ ในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงาม
ราวกับภาพวาด สะทอนลงสูทะเลสาบ เปรียบดั่งสะทอนจากกระจกใสบานใหญ
นําทานสู โกเท็มบะ เอาทเล็ตมอลล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํา ที่ผลิตทั้ง
ในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ มีทั้ง เสื้อผา เครื่องสําอาง รองเทา กระเปา
ฯลฯ ใหทานไดอิสระกับการจับจาย หาซื้อสินคาที่ถูกใจไดอยางเต็มที่ เต็มไปดวย
สินคาแบรนดเนม ในราคายอมเยาตามอัธยาศัย จนไดเวลาพอสมควร นําทานเดิน
ทางเขาสูที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต พรอมขาปูยักษ
พักที่ SCOLE PLAZA HOTEL หรือ MIFUJI หรือ KISHU TETUDO ATAMI HOTEL
ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟรูปทรงกรวยสงางามที่ยังคุกรุนไมดับสนิทมี
หิมะปกคลุมตลอดป และมีความสูงสุดของประเทศญี่ปุน คือ ประมาณ 3,776 เมตร
(12,388 ฟุต) เปนภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดในโลก ไมมีภูเขาลูกใดมาเทียบเทียมได
เปนสัญลักษณมรดกล้ําคาของชาวอาทิตยอุทัย สัมผัสความงดงาม มหัศจรรย ใน
ระดับความสูงถึง 2,556 เมตร เปนชั้นสูงสุดที่รถสามารถขึ้นไปได
(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ขึ้นอยูกับสภาพอากาศอํานวย )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จันทร 5 พ.ค. 57 (4)
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

บาย
นําทานเดินทางกลับสู กรุงโตเกียว เมืองหลวงปจจุบัน
ของญี่ปุน ที่คลาคล่ําไปดวยผูคน และเทคโนโลยีล้ํายุคมากมาย นําทานเขาสูบริเวณ
ยานชินจูกุ ยานชอปปงมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ปจจุบันถูกขนาน
นามวา ศูนยกลางที่สองแหงนคร ศูนยรวมรานคาจัดแตงอยางหรูหรานารักหลาก
สไตลรวมไปถึงรานสินคาชื่อดังเปนที่นยิ มทั้งชาวญี่ปุน มีทั้งเครื่องสําอางค กิ๊ฟชอป
ขนม และสินคาอื่นๆ มากมายที่ทานสามารถ เลือกซื้อหาเปนของฝากกลับบานไดใน
ราคาสบายกระเปาไมวา จะเปน นาฬิกาแบรนดเนมดัง อุปกรณอีเลคทรอนิค กลอง
ถายรูปดิจิตอล สินคาเอาใจคุณผูหญิง
(ไมรวมบริการอาหารค่ํา เพื่อใหทานเลือกรับประทานตามอัธยาศัย)
จนไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางเขาสูทีพัก
พักที่ YOKOHAMA SAKURAGICHO WASHINTON หรือ YUGAWARA
ONSEN MANYU NO YU
โตเกียว - นาริตะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูปกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี แลนดมารคใหมของ
กรุงโตเกียว ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกบั วัดอะซากุซะ จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู “วัดอาซะกุซา” ASAKUSA KANNON วัดเกาแกที่สุดในโตเกียว
เชิญทานกราบนมัสการขอพรจาก“องคเจาแมกวนอิม” ที่เปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร พรอมถายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ” ที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลกสูง4.5 เมตร แลวนําทานชอปปงเครื่องสําอางคราคาถูกที่
ราน Matsumoto Kiyoshi (มัตซึโมโตะ คิโยชิ) เชิญทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ
แบรนดญี่ปุนตาง ๆ ในราคายอมเยาว เชน Anessa, Kanebo, Kose, Shiseido,
MaQuillAGE, Majolica Majorca ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ยานกินซา (Ginza) เปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมดังสุดหรู
จะเปนถนนที่มีหางสรรพสินคามากมาย
ใหเดินแวะซื้อสินคาชั้นดีจํานวนมาก
นักทองเที่ยวจะเพลิดเพลินกับการจับจายไดทั้งวัน บางแหงมีมุมสินคาปลอดภาษี
หรือมีการยกเวนภาษีผูบริโภคสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งสามารถขอคืน
ภาษีผูบริโภค ณ ที่จายไดโดยติดตอฝายประชาสัมพันธหรือแผนกของกํานัลของแต
ละหาง เชิญทานเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย
นําทานเดินทางสู โอไดบะ เปนโซนของเมืองใหมที่ญี่ปุนถมทะเลออกไปอยูใน
โตเกียวนี่เอง เปนแผนดินที่ถูกสรางขึ้นโดยการนําขยะมาผสมกับคอนกรีต ในอดีตโอ
ไดบะถูกสราง เพื่อเปนหนาดานปองกันการบุกรุก แตตอมาไดมีการวางแผนเพื่อที่จะ
เปลี่ยนโอไดบะใหเปนสถานที่แหงใหมทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของญี่ปุนที่เติบโตอยางรวดเร็ว โอไดบะเวอรชั่นปจจุบันจึงเปนความ
พยายามรอบใหมในการใชพนื้ ที่นี้ใหเปนประโยชน โดยการนําหางสรรพสินคาตางๆ
มาตั้งขึ้น และพยายามสรางเปนแหลงทองเที่ยว จนในตอนนี้ถือวาเปนสถานที่
พักผอนยอดนิยมเลยทีเดียว จนไดเวลาพอสมควร
นําทานเดินทางสูที่พัก ณ เมืองนาริตะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา แบบชาบู ชาบู
พักที่ NIKKO NARITA HOTEL

อังคาร 6 พ.ค. 57 (5)
08.00 น.

12.00 น.

21.00 น.
02.00 น.
หมายเหตุ

นาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนมัสการ เทพเจาแหงไฟ ณ วัดนาริตะซัง ที่มีประวัติศาสตรยาวนานเกาแก
อายุมากวา 1,000 ป เปนวัดที่บูชาเทพเจาแหงไฟ วัดแหงเดียวในญี่ปุนที่สรางวิหาร
จากไมสนทั้งหลัง ชมสวนญี่ปุนที่ตกแตงสวยงาม รมรื่น พรอมสระน้ํา 3 สระ และ
น้ําตกจําลองอันสวยงาม หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู “เอออน พลาซา” ศูนยรวม
แหงสินคาชั้นนํานานาชนิด ทั้งกระเปา, รองเทา, เสื้อผา และยังมี “ราน 100 เยน”
เพื่อใหทานไดชอปปง และเลือกซื้อของฝากอยางเต็มที่กอนเดินทางกลับ อิสระให
ทานไดเพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินคากันตอตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทุกทานไดไปชอปปง ณ ชิซุย พรีเมียม เอาเลท แหลงชอปปงแหง
ใหมตั้งอยูใจกลางจังหวัดชิบะ ใกลกับสนามบินนาริตะเพียง 10 นาที และ
สะดวกสบายตอการเดินทางสูเมืองโตเกียว เปนแหลงที่รวบรวมแบรนดชื่อดังของ
ญี่ปุน และระดับโลกมาไวดวยกัน ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินคาที่ได
รวบรวมกวา 120 แบรนดดังไมวาจะเปน Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวด
สินคา Intimate Apparel ไดแก Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา Home
Fashion ไดแก Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เปนตน
นอกจากนี้ยังมีหมวดสินคาอื่นๆ อยางรองเทา กระเปา เสื้อผาเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเปน
ของแทและราคาถูกกวาในหางสรรพสินคา พรอมทั้งมีบริการรานอาหารสุดหรู หรือ
คอฟฟชอปชื่อดังอยาง Starbucks ถือเปนประสบการณเอาใจคนชอปปงแหงใหมที่
รอใหทุกคนไดไปสัมผัส จนไดเวลานัดหมาย
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานกรุงนาริตะ
เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HB-089
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ…

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

อัตราคาบริการ สําหรับคณะอยางต่ํา 30 ทาน
ผูใหญพักหองคู (2 ทาน / 1 หอง)
ผูใหญพักหองเดี่ยว
เด็กอายุ 2 – 5 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม

33,900.- บาท
44,400.- บาท
30,500.- บาท

อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines
• คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน และประกันภัยทุกแหง
• คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
• คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอานวยความสะดวกใหกบั ทานในตลอดการเดินทาง
• คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
• คาปรับ สาหรับนาหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว
• คาธรรมเนียมวีซา
• คาทําหนังสือเดินทาง
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม

เงื่อนไขการชาระเงิน
• กรุณายืนยันการเดินทาง และชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท และกรุณาแฟกซ หรือ อีเมลหนา
พาสปอรตของผูเดินทางเพื่อทําการจองที่นั่ง
• คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน หรือกอนหนานั้น
โดยขึ้นอยูกับชวงเวลาที่ทานเดินทาง หากเปนชวงเทศกาลทองเที่ยว เทศกาลสําคัญ หรือวันหยุดตอเนื่อง
อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกวาปกติ
กระเปาเดินทางและสัมภาระ
- กระเปาใบใหญ (ควรมีลอลาก/เข็นได) ที่จะบรรทุกใสใตทองเครื่องบิน น้ําหนักไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม
(หากน้ําหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บคาระวางเพิ่มได) ควรใสกุญแจอยางหนาแนน
(สาหรับผูโดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
- กระเปาสําหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไดไมเกิน 7 กิโลกรัม และความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)

- ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องได แคทานละ 1 ใบ/ทานเทานั้น และ หิ้วขึ้น
เครื่องได 1 ใบ/ทานเชนกัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกคาเดินทางไมถึง 25 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงลวงหนา เนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การเมือง, การประทวง, การนัด
หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากวามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อม
เสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว หรือโดนปฎิเสธการเขาเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย หรือเหตุการณที่เหนือการณควบคุม
7. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
8. เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น
และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของ
ดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น
2. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไม
สด ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ
จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก
3 ที่สิ่งของมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
4 การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

โปรดจองทัวร Tokyo-Mt. Fuji
2 – 6 พฤษภาคม 2557
1.
2.

รายการที่จอง
.................................................................................................................
ชื่อ / นามสกุล ผูจอง
........................................................................................................

3.

ชื่อ / นามสกุล ผูเดินทาง (เปนภาษาอังกฤษตรงตามหนาพาสปอรต)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4.

เบอรติดตอ
.................................................................................................................

5.

ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก)
..........................................................................................

6.

ประเภทหองพัก
6.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ..... หอง
6.2 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 1 ผูใหญ ..... หอง
6.3 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (มีเตียง)
6.4 หองพัก 1 เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับ 2 ผูใหญ ..... หอง (ไมมเี ตียง)
6.5 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ..... หอง
6.6 หองพัก 1 ทาน (SGL) ..... หอง

7. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
อื่นๆ............................................................
8.

เคยโดนปฎิเสธวีซาหรือไม
................................

ไมทานสัตวปก

ไมเคย

ทานมังสวิรัติ

เคย ประเทศ

