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เชียงใหม่-ฮ่องกง-โตเกียว-ฟูจิ-ชมพิงค์มอส-วัดอา
ซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้ งย่านชินจูกุ-ฮาราจู
กุ-โอไดบะ-ถ่ายรูปกับกันดั้ม
พิเศษบุฟเฟ่ ท์ขาปูยกั ษ์!!!!!
เดินทางวันที่ 10-14 พค 2559
โดยสายการบิน ดราก้อนแอร์ + คาร์เทย์แปซิฟิก
คณะเพียง 10 ท่าน เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน บัส
และพาชิมอาหารแบบคนท้องถิ่น (พักโตเกียว 3 คืน)
(อิสระมื้ ออาหารเพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารได้หลากหลาย)

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 32,000 บาท
วันที่1

เชียงใหม่-ฮ่องกง

10 พค 2559

14.00น
15.40น
19.25น

นัดหมายกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ สายการบิน ดราก้อนแอร์ KA233
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เที่ยวบิน KA233 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ ฮ่องกง เพื่อต่อเครื่องเดินทางสู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันที่2 ฮ่องกง-โตเกียว-สักการะศาลเจ้าเมจิ – ช๊อปปิ้ ง ฮาราจุกุ-ชิบุยา่ – ชมวิว ณ ชินจุกุ 11 พค 2559
01.00 น
06.25

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เที่ยวบิน CX524 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.25 ชัว่ โมง
เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ ปุ่นหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านนั ง่
รถไฟฟ้ าเข้าเมือง
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บ่าย

เช้า
ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศ
และเป็ นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศ
ญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
นาท่านเที่ยวย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่องประดับ
รองเท้า ของวัย รุ่น ญี่ ปุ่ น หากคุ ณ คื อคนที่ กาลังมองหาซื้ อ
เสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว CosPlay
ท่านยังสามารถหาได้จากที่ นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ ปุ่นแต่งตัว
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดินกันเต็มถนน
เหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดัง
ระดั บ โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส าวก ONITSUKA TIGER ที่
ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยัง
มีรา้ นขายตุก๊ ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ ตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี
SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกด้วย
นาท่านเที่ยวแหล่งช้อปปิ้ งย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่
ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุ นัขแสนรูท้ ี่ กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่ มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิ จิมารุคิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชัน่ ชั้นนา
ของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
น าเข้า Check in ที่ พั ก

Hotel Route Inn Tokyo Asagaya (11 นาที จ ากสถานี JR

Shinjuku) พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น
เดินทางสู่ยา่ นชินจูกุ พาชมวิวเมืองโตเกียว จาก ตึกศาลาว่าการกรุงโตเกียว ซึ่ง
เปิ ดให้ชมวิวกรุงโตเกียว 360 องศาที่ระดับความสูงกว่า 202 เมตรเหนื อพื้ นดิน (ชั้นที่ 45)

วันที่3 ตลาดปลาซึคิจ-ิ ชมภูเขาไฟฟูจิ -ดอกชิบะซากุระ ที่ ทะเลสาบคาวากุจโิ กะ (พิงค์มอส) 12 พค 2559
10.00

พาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั ่วโมง) สัมผัสความงามของภูเขาไฟฟูจิ
อย่างใกล้ชิด ชมความสวยงานของดอกชิบะซากุระที่จะบานเพียงปี ละครั้งเท่านั้น
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18:00 น. นาท่านเดินทางกลับที่พกั (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั ่วโมง)
อิสระตามอัธยาศัย
วันที่4 วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี –บุฟเฟ่ ท์ขาปู- โอไดบะ – เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
เช้า
นาท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิ
มทองคา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อ
คิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย

นาท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของกรุ ง โตเกี ย ว ณ ริ ม แม่ น้ าสุ มิ ด ะ หอคอยโตเกี ย ว
สกายทรี (Tokyo Sky tree) ไม่ ร วมค่ าขึ้ น หอส่ งสัญ ญาณ
โทรคมนาคมที่ สู งที่ สุ ด ในโลก เปิ ดให้บ ริ ก ารเมื่ อวัน ที่ 22
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วย
เทคนิ คทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้
พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นอ้ ย

เที่ยง

พิเศษเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ ท์ขาปูยกั ษ์ และอาหารอื่นๆ มากมาย
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คา่

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องโอไดบะ เป็ นเมืองที่ เกิดจากการนาขยะ
มาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวโตเกี ยวเพื่ อ
ประโยชน์ ในการป้ องกันประเทศ แต่ ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมา
เป็ นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่ องจากเต็มไปด้วยร้านค้า
กว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนั้ นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝี มือของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นสะพานสายรุง้
เป็ นต้น ส่ วนการเดิ น ทางมาที่ นี่ ก็ สะดวกสบาย จึ งไม่แ ปลกหากที่ นี่ คื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสุ ด ฮิ ต ของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

วันที่5

โตเกียว-ฮ่องกง-เชียงใหม่

07.00น
08.05น

เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
โดยรถไฟ
นาท่านเช็คอินพร้อมเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกงโดยสายการบินคาร์เทย์แปซิฟิกเที่ยวบินที่ CX
509 เวลา 09.25 น
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงพร้อมนาท่านต่อเครื่องสู่เชียงใหม่
จากนั้นต่อเครื่องบิน สายการบินดราก้อนแอร์ เที่ยวบินที่ KA232
เดินทางถึง เชียงใหม่ 17.20น โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

บ่าย

13.15น
15.20น

14 พค 2559

***********************************************************************************************
หมายเหต ุ
1. โปรดพิจารณาก่อนซื้อทัวร์นี้ เนือ่ งจากคณะเดินทางนีจ้ ะท่องเที่ยวโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดนิ /รถบัสประจาทาง การท่องเที่ยวที่
ประเทศญี่ปุ่นต้องเดินเยอะอาจทาให้ท่านเหนือ่ ยหากท่านตกลงซื้อทัวร์ถือว่าท่านยอมรับเงือ่ นไขนี้
2. มือ้ อาหารไกด์จะพาท่านเลือกชิมอาหารญี่ปุ่นแบบท้องถิ่น ให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย
3. กระเป่ าห้ามเกินไซส์ไม่ควรเกิน 26 นิว้ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
3. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
6. ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. ขึน้ อยูก่ บั สายการบิน
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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1.
2.
3.
4.
5.

ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินบิ าร์ในห้อง, รวมถึงค่ าอาหาร และเครื่องดืม่
ที่สงั ่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และชาระตรงต่างหาก)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น แล้วแต่ความพึงพอใจ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

หมายเหต ุ
1. จานวนผูเ้ ดินทาง 10 ท่าน
2. เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนือ่ งจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
4. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
8. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

หน้า 5 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์ tourtook@gmail.com

