WONDERFUL JAPAN

TOKYO-MT. FUJI 5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาเริ่ มต้น

40,900.- กำหนดเดินทำง : เดือนสิงหำคม ถึง เดือนกันยำยน 2560
บาท/ท่าน









** ยกเว้ นวันหยุดเทศกำลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

รำคำเริ่มต้ นนี้ สำหรับเดินทำงเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว 6 ท่ ำน โดยสำยกำรบินไทย
สั มผัสกลิน่ อำยของภูเขำไฟฟูจิ สั ญลักษณ์ของดินแดนอำทิตย์ อุทยั
ย้ อนรอยเมืองโบรำณคำวำโกเอะ หรือ ลิตเติล้ เอโดะ เมืองแห่ งมันหวำนรสอร่ อยลำ้
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำแบรนด์ เนมจุใจที่ โกเท็มบะ พรีเมีย่ ม เอำท์ เล็ต
อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งหรือเลือกซื้อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
บริกำรรถรับส่ งไปกลับ ระหว่ ำงสนำมบินและทีพ่ กั
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วันแรก
20.00 น.
22.10 น.
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เที่ยง
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ค่ำ
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กรุ งเทพฯ – นำริ ตะ
เช็ คอิ น บัตรโดยสารเครื่ อ งบิ น ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ ว รรณภู มิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ชั้ น 4 เคำน์ เตอร์ D
สำยกำรบินไทย
ออกเดินทางสู่ สนำมบินนำริ ตะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
สนำมบินนำริ ตะ – ภูเขำไฟฟูจิ – หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮักไก – โกเท็มบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ต – กรุ งโตเกียว
เดินทางถึง สนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่น (เวลาท้องถิ่นญี่ ปุ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชม.) นาท่านผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุ ลกากร ไกด์ ท้องถิ่น รอรั บที่สนำมบิ น เพื่ อนาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟู จิ
สัญ ลัก ษณ์ ของแดนอาทิ ตย์อุ ทยั และยังเป็ นภูเขาไฟที่ มีล กั ษณะที่ ง ดงามที่สุ ดในโลกแห่ งหนึ่ ง มี ความสู ง
ประมาณ 3,776 เมตร นาท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "ชั้น 5" บนระดับความสู งที่
2,500 เมตร (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟแห่งนี้ตามอัธยาศัย
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮักไก หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้งั อยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ มีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ อนั แสนบริ สุทธิ์ ซึ่ งเกิด
จากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่ พ้นื เบื้องล่างผุดขึ้นเป็ นตาน้ า เชื่อกันว่าถ้านาน้ าในบ่อ
นี้มาดื่มจะทาให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่านยังสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิได้
จากบริ เวณหมู่บา้ น และท่านยังสามารถซื้ อสิ นค้าโอท็อป ของฝากของที่ระลึกต่างๆ อาทิ พวกเมล็ดถัว่ ผักดอง
ขนม โมจิ ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรี เมี่ยม เอำท์ เล็ต ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปนุ่ และ
แบรนด์เนมชั้นน าระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันที่ นี่ ซึ่ งมีร้ านค้าแบรนด์เนมมากว่า 200 ร้ านไม่ว่าจะเป็ น Gucci,
Anna Sui, Armani, Coach, Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งโตเกียว เมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริ ญของประเทศญี่ปนุ่

อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
ทีพ่ ัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU หรื อเทียบเท่ ำ
เมืองเก่ ำคำวำโกเอะ หรื อ ลิตเติล้ เอโดะ – กรุ งโตเกียว – ย่ ำนชิบูย่ำ (เดินทำงโดยรถไฟ)
รั บประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านท่อ งเที่ยว เมื องไซตำมะ วัน นี้ เราเปลี่ย นบรรยากาศเดิน ทางท่อ งเที่ยวตลอดทั้งวันโดยรถไฟมี ไกด์
ท้องถิ่นคอยอานวยความสะดวก จุดแรกเราจะก้าวข้ามผ่านประตูเวลาสู่ อดีตสมัยเอโดะที่ เมืองเก่ ำคำวำโกเอะ
เมื อ งที่ ไ ด้รั บ การขนานนามว่าเป็ น ลิต เติ้ลเอโดะและดิ น แดนแห่ งมั น หวำนแสนอร่ อย ที่ นี่ ย งั คงอนุ รั ก ษ์
สถาปั ตยกรรมต่างๆและบรรยากาศของเมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะที่ยา่ นคุระสุ คุริ ถนนสายหลัก
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ตลอดสองข้างทางจะเรี ยงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่ยุคโบราณสมัยเอโดะที่แสนคลาสสิ ค ชมหอนำฬิ กำโทคิโนะ
คำเนะ ก่ อสร้ างเป็ นอาคารสามชั้นสู ง 16 เมตร อายุกว่า 350 ปี สัญลักษณ์ ของเมืองคาวาโกเอะ และที่พลาด
ไม่ได้คือการซอกแซกหาของอร่ อยกินที่ ตรอกขนมหวำน ซึ่ งเป็ นตรอกที่มีร้านขายขนมหวานตั้งเรี ยงรายกัน
มากมาย โดยเฉพาะขนมจากมันหวาน ของดีจากเมืองคาวาโกเอะ พายมันหวาน มันหวานทอดเคลือบน้ าตาล
ซอฟท์ครี มมันหวาน
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นัง่ รถไฟกลับสู่ กรุ งโตเกียว แวะที่ ย่ ำนชิบูย่ำ แหล่งช้อปปิ้ งและเอนเตอร์ เทนเม้นท์สุดชิคขนาดใหญ่ใจกลาง
โตเกียว ในบริ เวณนี้ถือว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่นิยมของวัยรุ่ นมีห้างสรรพสิ นค้าจานวนมาก ร้ านอาหารเก๋ ๆก็มี
อยู่ไม่นอ้ ย ทั้งยังสามารถหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮำจิโกะ” รู ปปั้ นสุ นขั แสนรู ้ ในตานานที่กลายเป็ นจุดนัด
พบยอดฮิตที่หน้าสถานีไฟชิบูย่าอีกด้วย

อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
ที่พัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU หรื อเทียบเท่ ำ
อิสระช้ อปปิ้ งโตเกียว หรื อเลือกซื้อทัวร์ เสริ ม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่ มีบริ กำรรถบัส)
รั บประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
อิสระท่ องเที่ยวเต็มวัน ไม่ มีรถบัสบริ กำร ***แนะนำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว (ไม่ รวมค่ ำรถไฟในค่ ำทัวร์ )
เชิญท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษนัง่ รถไฟท่องเที่ยวตามสถานที่เที่ยวที่ข้ นึ ชื่อ ซึ่ งมีที่เที่ยวมาแนะนาดังนี้
- ฮำรำจูกุแหล่ งรวมแฟชั่ นวัยรุ่ นอินเทรนด์ อัพเดทของเมืองปลำดิบ ที่เชื่ อมระหว่ ำงสถำนี JR HARAJUKU
STATIONกับถนนสายหลักMEIJI DORI ถนนคนเดินที่เป็ นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ สิ่ งที่มีชื่อเสี ยงของย่านนี้ก็
คือการแต่งตัวแฟชัน่ แบบ COSPLAY ของวัยรุ่ นญี่ปนุ่
- ถนนทำเคชิ ตะ (TAKESHITA DORI) เป็ นถนนเล็ก ๆ อยู่ หน้าสถานี ฮาราจู กุ ถนนสายนี้ เป็ นแหล่ งรวม
ร้ านค้าแฟชัน่ วัยรุ่ น เสื้ อผ้าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง ห้ามพลาดร้ านเครปสไตล์ญี่ ปุ่นที่โด่งดังไปทัว่ โลก
ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้ านที่มีชื่อเสี ยงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็ นร้ านเครปสไตล์ญี่ปนอั
ุ่ น
เก่าแก่ที่เปิ ดบริ การมานานที่สุดในญี่ปุ่น
- ถนนโอโมเตะซำนโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง
- OMOTOSANDO HILL ช้อ ปปิ้ งมอลล์ แ หล่ ง รวมของแบรนด์ด ัง เช่ น LOUIS VUITTON, CHANNEL,
GUCCI, DIOR
- KIDDYLAND ร้ ำนขำยสิ นค้ ำของเด็ก ทั้งเสื้ อผ้า ของเล่น ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้ านขายของที่ระลึก
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17.25 น.
21.55 น.

- ย่ ำนชิ น จูกุ ย่านความเจริ ญ อัน ดับหนึ่ งของโตเกี ยว ศู นย์รวมร้ านค้าหลากสไตล์ อย่างเช่ น ร้ าน 100 เยน
นาฬิ กาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์ อีเลคทรอนิ ค กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล หรื อ เสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น กระเป๋ า รองเท้า
เครื่ องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปนุ่
หรื อท่ ำนสำมำรถ เลือกซื้อทัวร์ เสริ มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตรท่ ำนละ 2,600 บำท)
***อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำอย่ ำงเต็มที่
ที่พัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU หรื อเทียบเท่ ำ
โตเกียว – อิสระท่ องเที่ยวตำมอัธยำศัย – สนำมบินนำริ ตะ – กรุ งเทพฯ
รั บประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
**อิสระท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลา รถจะมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนำมบินนำริตะ เพื่อทาการเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************

อัตรำนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน
 ค่ารถตัว๋ รถไฟ สาหรับท่องเที่ยวไซตามะ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกวันที่สองและวันที่สามของการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น
เงื่อนไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ สามารถเดินทางได้ต้งั แต่ 6 ท่ ำนขึน้ ไป โดยขึ้นอยู่กบั ระดับราคาที่ได้แจ้งไว้ขา้ งต้น (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง
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