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รายละเอียดการเดินทาง
วันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ
19.00 น.
คณะเดินทางพรอมกันทีท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3
เคานเตอรสายการบินไทย (TG) แถว D เจาหนาที่บริษทั ฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
22.10 น.
ออกเดิ
ออก นทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 640
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 (2) ภูเขาไฟฟูจิ – ไซตามะ – ชมซากุระบาน – สนามฟุตบอลไซตามะ – โตเกียว
06.20 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานนาริตะ (Narita Airport) ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.) หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาเดินทางและทําภาระกิจสวนตัวเรียบรอยแลว
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนาํ อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ
นําทานเดินทางสูเ มืองไซตามะ อยูหางจากโตเกียวทางรถยนตราว 1 ชั่วโมง ที่นี่เปนสถานทีท่ องเที่ยวที่มธี รรมชาติ
งดงามตลอดป โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูที่ดอกซากุระผลิบาน เนื่องจากมีซากุระปลูกอยูเต็มไปหมดเกือบ 3,000 ตน
บรรยากาศของเมืองทัง้ เมืองจึงเหมือนกับงานเทศกาลชมดอกซากุระ
12.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีป่ ุน
บาย
นําทานเดินทางไปยังเมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองอันเกาแกที่อยูใกลเมืองหลวงโตเกียวมากที่สุดอยางที่ไม
เคยรูวานาจะมีมากอนเลย ซึ่งลักษณะศิลปบานเรือน การคาขายที่ยังคงกลิ่นไอของประวัติศาสตรอันเกาแก ที่ยงั คง
อนุรักษอยูใหนักทองเทีย่ วไดชม สองขางทางเต็มไปดัวยรานคาประดับประดาสวยงาม
นําทานเดินทางสูส นามไซตามะ (Saitama Stadium)
ชมการแขงขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหวาง ญีป่ ุน ปะทะ ไทย
ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสู กรุงโตเกียว (Tokyo)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
ที่พัก: METROPOLITAN HOTEL TOKYO IKEBUKURO หรือเทียบเทา
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วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 (3)
โตเกียว – อิสระชอปปงทั้งวัน (ชินจุกุ – ชิบูยา )
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟตญี่ปุนและตะวันตก
จากนั้นนําทานชอปปง ยานดัง ยานชินจุกุ ใหทา นไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวาจะ
เปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน
MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูก
กวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี และสินคาอื่นๆ หรือใหทานไดสนุกกับ
การเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเปาสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ
COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลาย แบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEWS
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีป่ ุน
บาย
นําทานเดินทางสู ยานชิบูยา เปนหนึ่งใน 23 เขตการปกครองของโตเกียว ที่กลาวถึงกันบอยๆ ในเวลานี้คงจะเปน
เรื่องของแหลงชอปปง ที่เปนที่นยิ มและสถานบันเทิงรอบๆสถานีชิบูยา
ชิบูยาเปนหนึ่งในยานที่มีสีสันมากที่สุดของ
เกียวโต ที่เต็มไปดวยแหลงชอปปง รานอาหาร และไนตคลับที่เปดใหบริการนักทองเที่ยวที่เขามาในทุกๆวัน จะมีรูป
ปนนฮาจิโกะ(Hachiko)ตั้งอยูทางดานซายมือ ซึง่ ตรงรูปปนของฮาจิโดะนั้นจะเปนจุดนัดพบยอดนิยมทีข่ าโจชบิ ูยานิยม
นัดมาเจอกัน ก็เปนที่ทราบกันดีวาตอนที่นองหมาฮาจิโกะ(Hachiko)ยังมีชวี ิตอยูม ันไดติดสอยหอยตามมาสงเจานาย
ไปทํางานทุกเชาตรงสถานีรถไฟและกลับมาตอนรับเจานายในชวงบายหลังเลิกงาน ทวาเมื่อเจานายของมันเสียชีวติ ลง
ฮาชิโกะ(Hachiko)ก็ยังคงไปรอเจานายที่สถานที่เดิมตลอด เปนระยะเวลา 9 ป จนทําใหคนแถวนั้นซึมซับถึงความรัก
ความผูกพันธ และความจงรักภักดีที่มีตอเจานายของมัน
อิสระทานชอปปงตามอัธยาศัย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา
ที่พัก: METROPOLITAN HOTEL TOKYO IKEBUKURO หรือเทียบเทา
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 (4)
โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากูซา – TMG Tower – ชินจุกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟตญี่ปุนและตะวันตก
นําทานชมและถายรูปภายนอก พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) ปจจุบัน
เปนที่ประทับของราชวงศญี่ปุน โดยรอบพระราชวังเปนพื้นที่ของสวนขนาดใหญ
ลอมรอบดวยคูเมืองและกําแพงหิน ชมและถายภาพภายนอกเปนที่ระลึก
นําทานสู วัดอาซากูซา (Asakusa cannon) ซึ่งเปนวัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว
ภายในยังมีองคเจาแมกวนอิมทองคําประดิษฐานอยู นอกจากนีท้ านจะไดเห็นโคมไฟ
สีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรตั้งตระหงานอยูกลางลานวัด รวมไปถึง
ถนนนาคามิเสะ ถนนสายชอปปงที่มชี ื่อเสียงของวัด มีรา นขายของที่ระลึก
มากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย
ขนมที่คนญี่ปุนทีม่ าวัดแหงนีต้ องมาตอคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีป่ ุน
บาย
นําทานสู ศาลาวาการกรุงโตเกียว หรือ Tokyo Metropolitan Government Buildings (TMG Buildings) ศาลา
วาการกรุงโตเกียวที่เปนหมูตึก ประกอบดวย 3 ตึกหลัก ไดแก Tokyo
Metropolitan Main Building สูง 243 เมตร มีทั้งหมด 51 ชั้น Tokyo
Metropolitan Main Building สูง 163 เมตร มีทงั้ หมด 37 ชั้น และ
Tokyo Metropolitan Assembly Building สูง 41 เมตร รวม 8 ชั้น
เปนที่ตั้งของสํานักงานสําคัญๆ ของกรุงโตเกียวกวา 30 สํานักงาน นํา
ทานขึ้นลิฟทที่ตึก TMG Main Building No. 1 สูชั้น 45 เพื่อชมวิว
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ค่ํา

ทิวทัศนของกรุงโตเกียวที่ระดับความสูงกวา 202 เมตรเหนือพืน้ ดิน ไดเวลาพอสมควร
นําทานสูยาน “ชินจุกุ” แหลงบันเทิงและแหลงชอปปงขนาดใหญ เปน
ศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชิน
จูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานนี้ เปนหนึง่ ในสถานีทคี่ ึกคักที่สุด
ในญี่ปุน ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใชบริการสถานี
แหงนี้ ทางดานตะวันตกของยานนี้เต็มไปดวยตึกระฟาหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมชั้นนํา ตึกแฝดที่เปนสํานักงานรัฐบาล สวนทางดานตะวันออกนั้น
คือ คาบูกิโชะ เปนยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยาน
บันเทิงยามราตรีทใี่ หญที่สุดในญี่ปุน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารญีป่ ุน
ที่พัก: METROPOLITAN HOTEL TOKYO IKEBUKURO

วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 (5)
ศาลเจาเมจิ – ฮาราจุกุ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟตญี่ปุนและตะวันตก
ศาลเจาเมจิ (Meiji Jingu) เปนเปนศาสนสถานในศาสนาชินโตอันเปนศาสนาเกาแก
และดั้งเดิมของญี่ปุน ถูกสรางเพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิเมจิและพระมเหสี โดยการ
รวมมือของประชาชนทั่วญีป่ ุนทีช่ วยกันบริจาคตนไมกวา 100,000 ตน เพื่อสรางปาขึ้น
ภายในวัดแหงนี้ขึ้น
ซึง่ คนโตเกียวเคารพนับถือและมาขอพรชวงปใหมมากที่สุด
จากนั้นนําทานสู ฮาราจุกุ (Harajuku) เปนยานที่มีสีสันไมแพยา นอื่นในโตเกียว เปน
ยานของวัยรุนญี่ปุน มีการแตงชุดคอสเพลยตามตัวการตูนทีช่ นื่ ชอบ มีการแสดง
ดนตรี โชวความสามารถพิเศษใหคนที่ผานไปผานมาไดชม รานคา แหลงชอปปงใน
ยานนี้จะเนนไปที่เสื้อผาแฟชั่นแบบวัยรุน และรานกิ๊ฟชอปนารักๆ ที่สามารถเดินดูกัน
ไดทั้งวันแบบไมมีเบื่อ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีป่ ุน
หลังอาหาร นําทานสูฟ
 ารมสตอเบอรรี่ (Strawberry Farm) สนุกสนานกับการเดินชม ถายรูป และเก็บสตอเบอรี่ผล
โตๆ ดวยตัวทานเอง
ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ
17.30 น.
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
22.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ
******************************************
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กําหนดการเดินทาง
27 – 31 มี.ค. 2560
ผูใหญ (พักหองคู)
หมายเหตุ

ผูใหญ
พักหองคู/ คน
71,500

พักเดี่ยวเพิม่
ทานละ
11,500

-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซึ่งมีการผันผวนอยูตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยทาง
ธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความตองการ, ความปลอดภัยและประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ
-ขอสงวนสิทธิ์ฯ ในยกเลิกการเดินทาง หรือปรับเปลี่ยนคาบริการ ในกรณีที่จํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน

อัตรานี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบินหมูคณะไป–กลับชั้นธรรมดาโดยสายการบินไทย พรอมภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน (7 ก.ย. 2559)
- คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละ 30 กิโลกรัม
- คาที่พักจํานวน 3 คืน ตามที่ระบุไวในรายการหรือเทียบเทา พัก 2 ทาน ตอ 1 หอง
- คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไวในรายการ
- คารถ รับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการเดินทางตามที่ระบุไวในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
- หัวหนาทัวรนําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
- คาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถที่ญี่ปุน
- ตั๋วฟุตบอล ญี่ปุน – ไทย
- POCKET WIFI บนรถ
- น้ําดื่มวันละ 1 ขวด/ ทาน
อัตรานีไ้ มรวม
-

คาน้ําหนักกระเปาเกินจากทสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม)
คาหนังสือเดินทาง และคาธรรมเนียมวีซาญี่ปุน (ถามี)
คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บภายหลัง
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดืม่ ที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
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บริษัท เวิลด แพลนเน็ต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
WORLD PLANET INTERNATIONAL CO.,LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมครบ
ตามขอตกลง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสยั บาง
ประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปน
สําคัญ และ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา
เมืองพิจารณาแลว ทางบริษัท ฯ ไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูต
งดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากผูโดยสารเอง รวมทั้งบริษัท ฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศไทย
5. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไมมีสิทธิใ์ นการใหคําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษทั ฯ กํากับเทานั้น
6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
 กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 45 วันกอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 แจงลวงหนา 31 – 44 วันกอนการเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท
 แจงลวงหนา 20 - 30 วันกอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวมทานละ 20,000 บาท
 แจงลวงหนา 1- 19 วันกอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100 %
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทงั้ นี้ทานจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
 คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วและอื่นๆ ทานละ 10,000 บาท
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