illtnumvinwiloomival4illitni5nummairio iitlil

65fla6iP1dn15 ITtialiu66at?iliaiLVii'mniiniAin@nlalt1IXKOin14411,1,411t6vipi66at
i1141)5tLY1931 LLatkrt,rwpnmillm
IAI.K.t9&&d
f-mgmvolfivi

G)0/ID&&d 6rj@-71.1171

t9&&d FltldtrmaJnnwh,Crun-lvimt-6-

@@voiVi-i -pon-imlawolaii19-1 41f10 '41a@m_15tirwilfiS1191el1JYd
.

5P-19115:m14
Lfi@ai7vay.,loo.ailLalaibanilnUiii@n-igitivingfri4.11,m.luniFILLatvillthtLym

otilmu-w,laa-nnAlm
ifi

gl.Mra

lD.G)

tD.tn nniinitVid111*(13741,

Chu
LothliiilulAloikuRvoS@

VIA'1V-IninFii4N1s12..111@En-fl 0)0% iialilul(91yiuLhu
an. 111,791.it",1:
1

cri.G) f:11A1,1,n11,11.1f11 1E.4i1 11.11,Fitn11111VILIAA'f11,f1fld'Allufja-1171Elj IMI,114V11141@IN
1,11.11EJR'd'ILIYalZ11'11,°iN'1EJLilanaTrimuil
int4-rnlq,,ioteP-alan,roll'hiriuqfyituRTISIEJAnlus
Gras 'AChlf:1:V111.16h 01.0) 1171f ilkhVitRILTT1fIFIAMdAlVil&

e. 14n1.15triviluti:
ViviA'nthtfild-vicuilupow vilantLilnavm.d,1@@miTyugnitn-iLmTwanilm
~1f1G1 71 V1 d€J6J1dfl~V6Fi1~ vv.m. tu&&

5totvaa-iniulowth5triut::;

Entimw (6tl@1.4) e,m111s

lcumciAnrinf'Auf'ji\iLcumiiilligm_411,LaLlTan.nqfunica'jmitiLL6' twiiheilAu
orinthtal4e1,A@n-mrimothinc6-ILLanAiniun
fiallnwmtli-Uilminnnauwiluf:iAlLmoi_4vA@n-mrimuFinc6nuanAkvwpfmnillvah
va

:iu'LfiwtinianiTvimuFinyiLionikriTwingrroriilvARthulcur.:11,1mbif@
duu oibial.rinc/iliaf:hluf,1
n-aklignyutarkAnqfurrorinallanuA'-alLilktifillilf1S@U
11dmItal11inthtmA@tii5tvf"4-iuTu
n- iconaluu
b. .5Ef1111111Z4141;

inv-m cki6711,11,10•14nrrisnfi@Vicuavinw°:1 1%1'19d eu15€linwInilizhnvii1 @

•

6onvi5vith"Qs-1.rd5r,nou4itafj
d.G)

gi.tD glarri7mci.1:Ana.11,:',T1'111,11,1>tg161,1111t1,{1S11111..I11@*:1,11,atO'n.11A1,41111
fl5filiWA.11,;11.1111111A-au
d.sn

vv

.dasrui'gmill17irugnw-ifinn'Tin0Liini-mF11,11111
•

mal2,710-alauvrilPs YiltiuilniALCADLLuIrt7inu -rdopviwoloniwimainwi

onniaJungaarm'U'Im

n'1,141 1,Ri@e.114
sq.b meilvicarAnctroillthtivil 11,1wt.rugnanwillSoLkvinlvilmn?mi7I' Ltimilal

.dole:?,ILLat
c91.d 14nyrtAu vaSiavmdiffivna
tomuniI6 uantur,i-aain95alpiii

•

FicuA'Tdarialfiu011,rvrilatilZou

•

1,11inlaJECOE.1111,a2refly11,11htfl@Ug-IllEf:1:11W:17J6(1141,97V@f1151(Tiall-IFIfIbillat

lAi@LtonalTViLril En.il@Agiavinw

e. 6m7imonieJEJ
6mio)@niiiryiAlvv&i.'@uat f.&o
/ o>c).1,1@1,41T...

mo.

davit
co.) r-m6uClutjcvloilA@n-mrimurinyi avmda.q-wragn-i7luiluf:11.16113iyi

rirtlivimAn.6-11,141,412,n@legi
ao.b ME14:11,711:10ian7fathrlialUgni.41V112AtiTWOU

W ~l~le~dhl9d~l1d6d1dv~lds~ 11d 21d

lAii'mAonviislIgmn@nidESILfailj@EJt &.&c, viejlliiiviemmtianEilufhvna 6 'YU 179J6691M`Ufl-IVIIM
6;1%0411
Illiqf::111:141,41,1111,V11,1,fiaVIMdllY161,1114`01001V1IMW19)1111 1,1V11111.A177,9TUT1.1

(6151)1ALrieon76VI5 id '@1.s6-17.21,14?il@kinlultntutna-SitinvnAlilcuA'ajUILIUP6F1`6
)0.611
IiiimtutfmlJnm`l'ufIN-urtzffutm%.innwhvilurn711@-17nnvi.lun761
,
11)
ruar,Lopm-mrirtglinyILLvimiimln17 avin7datLwunit
hvriA'rkusll'ifvyru

uPulAJ

i'Lriff

2?

SIVI1F1L 1191.

(cuilernqviyi 6onv5-Ingil6U160
.1_172z-rwil=fm
vimtir.1@zanii'vu(yiinyrofmn5LmTwalrivl

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกรมสรรพสามิต จากัด
จัดโครงการเงินกพ
้ ู ิเศษเพื่อการทัศนศึกษาและพัฒนาค ุณภาพชีวิต
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2558 ประเทศญี่ป่ นุ วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2558
******************************

โครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการทัศนศึ กษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็ นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้สมาชิกและผูร้ ่วมเดินทางไปกับสมาชิก ได้มีโอกาสไปทัศนศึ กษาต่างประเทศ เป็ นการเปิ ด
โลกทัศน์ และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อานวยความสะดวกให้สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญ
ไปเที่ยวกับครอบครัวได้ หรือผูร้ ่วมเดินทางที่คนุ้ เคยได้ แบบเที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง (ผูร้ ่วมเดินทางต้อง
กูเ้ งินนามของสมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญ)
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่อง การให้เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการทัศนศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และตามหลักเกณฑ์เงินกูส้ ามัญ อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 5.50 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชาระ
ไม่เกิน 24 เดือน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษทั โอเอที คลับ นาร่องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน โดยกาหนดการเดินทาง วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2558 (โบชัวร์)
โปรดส่ง ใบยืนยันการจองและตอบกลับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวั นที่ 16 กันยายน 2558
พร้อมใบสลิปเงินเดือน และยื่นหนังสือกูเ้ งินกูพ้ ิเศษตามโครงการฯ ได้ตงั้ แต่วันที่ 17-25 กันยายน 2558
ส่งมาที่ โทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2668 2406 หรือ E-mail : sahakorn@excise.go.th
ประเทศญี่ป่ นุ 5 วัน 3 คืน
เดินทางไปกลับ วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2558
เครื่องบิน : สายการบินไทย อินเตอร์ (TG)
นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่
โกเทมบะ เอ้าท์เลท - แช่นา้ แร่ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค
โตเกียว – ชินจูก ุ – วัดอาซากุสะ
ฮาราจูก ุ – ชิบยู ่า – ช้อปปิ้ งห้างอิออน
อัตราค่าบริการ (สาหรับ 25-35 ท่าน)
ผูใ้ หญ่
ท่านละ 45,800 บาท
เด็กอายุ 2–12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 39,800 บาท
พักเดีย่ ว จ่ายเพิม่ ท่านละ 5,500 บาท
***โปรดอ่าน หมายเหตุและเงือ่ นไข***

ใบยืนยันการจองและตอบกลับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกรมสรรพสามิต จากัด
จัดโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการทัศนศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2558 ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงานที่สงั กัด

ชื่อ - สกุล
สมาชิกผูก้ ู้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
** ผูร้ ่วมเดินทาง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

โทรศัพท์มือถือ
สมาชิกผูก้ ู้

** ผูร้ ่วมเดินทาง หมายถึง ผูท้ ี่มิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ร่วมเดินทางไปกับสมาชิกผูก้ ู้

***โปรดอ่าน หมายเหตุและเงือ่ นไขตามประกาศสหกรณ์***
หมายเหต ุ
1. ก่อนดาเนินการส่งใบยืนยันการจองและตอบกลับ การเดินทาง รบกวนศึกษา หรือสอบถาม
รายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการส่งใบยืนยันการจองและตอบกลับ โดยสามารถสอบถามได้จาก
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
2. นาส่งใบยืนยันการจองและตอบกลับ พร้อมสลิปเงินเดือนล่าสุด สาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการให้
เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการทัศนศึ กษาฯ ส่งมาที่ โทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2668 2406 หรือ
ทาง E-mail : sahakorn@excise.go.th
3. ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าระวางสัมภาระนา้ หนักเกินตามที่สายการบินกาหนด
4. หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง โดยทาง
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
เงื่อนไขตามประกาศสหกรณ์
1. การจ่ า ยเงิน กูพ้ ิ เ ศษเพื่ อ การทัศ นศึ ก ษา สหกรณ์จ ะด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น กูไ้ ปยัง บริ ษัท ผูน้ า
ทัศนศึกษาในนามของผูก้ ู้
2. กรณีผกู้ ไู้ ม่สามารถไปทัศนศึกษาตามที่กาหนดได้ ผูก้ ตู้ อ้ งคืนต้นเงินกูท้ งั้ จานวนพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 5.50 ต่อปี ให้แก่สหกรณ์ภายในกาหนด 7 วัน นับแต่วันพ้น
กาหนดเดินทาง
หากผูก้ ไู้ ม่คืนเงินให้แก่สหกรณ์ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คืนเงินต้นทั้ง
จานวนพร้อมดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญนับถัดจากวันรับเงินกูจ้ นกว่าจะชาระ
เสร็ จ สิ้ น รวมทั้ ง ค่า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ (ถ้า มี ) ให้แ ก่ส หกรณ์ ทั้ง นี้ ต้อ งช าระให้เ สร็ จ สิ้ น ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ
3. กรณี ก ารขอกู้ไ ม่ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ห รื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดในประกาศนี้ ไ ด้
ให้คณะกรรมการเงินกูน้ าเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
4. รายละเอียดการทัศนศึกษาแต่ละโครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบเป็ นครัง้ ๆ ไป
----------------

OAT CLUB
คลับสำหรับเพื่อนผูร้ ักกำรเดินทำง
Call 02-578-0237 Fax. 02-578-0238

Anywhere Anytime Anyone
oat_clubbkk@hotmail.com

นาริตะ–วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด-ศาลเจ้าฮาโกเน่
แช่น้ าแร่ออนเซ็น-ภูเขาไฟฟูจ–ิ โอชิโนะฮัคไค-โตเกียว–ชินจูกุ-วัดอาซากุสะ
ฮาราจูกุ-ชิบูยา่ - ช้อปปิ้ งห้างอิออน

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
กรุ งเทพฯ – นาริตะ
20.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่สนำมบินสุ วรรณภูมิ
23.45 น. ออกเดินทำง ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 642 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 5.30 ชม.)
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
07.35 น.

เที่ยง
บ่ำย

นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ –ศาลเจ้ าฮาโกเน่ - โกเทมบะ เอ้าท์ เลท

ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองนำริ ตะ นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรี ยบร้อยแล้ว
นำท่ำนเดินทำงสู่ วนอุทยานฮาโกเน่ ท่ำนสำมำรถเห็นควำมงดงำมของภูเขำไฟฟูจิได้ หำกท้องฟ้ ำสดใส จำกนั้น
นำทุกท่ ำนล่องเรื อ ทะเลสาบอาชิ ให้ทุกท่ ำนได้
ตื่ นตำตื่ นใจกับกำรล่อ งเรื อ โจรสลัด ชมควำม
งำมของทะเลสำบที่ก่อตัวจำกลำวำที่ เกิดจำกกำร
ระเบิ ด ของภู เ ขำไฟ เมื่ อ สำมพัน กว่ ำ ปี มำแล้ว
และให้ทุกท่ำนได้ถ่ำยรู ปเก็บภำพประทับใจกับ
โจรสลัดได้ดว้ ย นำท่ำนกรำบนมัสกำรขอพร
เทพเจ้ำเพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคล ณ “ศาลเจ้ าฮาโก
เน่ ” ศำลเจ้ำที่โด่งดังในภูมิภำคคันโต ซึ่ งตั้งอยู่ริมชำยฝั่งของทะเลสำบอำชิ ... อิสระให้ท่ำนขอพรกับ “เทพเจ้ า”
ซึ่ งเป็ นที่ เคำรพบูชำอย่ำงยิ่งของคนในพื้นที่และเขตใกล้เคียง ... พร้อมหำมุมบันทึกภำพควำมงำมตำมอัธยำศัย
ซึ่ งไม่พลำดที่จะบันทึกภำพคู่กบั “เสาโทริอิ” สี แดงตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสำบอำชิ ซ่ ึ งเป็ นภำพวิวที่สวยงำมโดยมีภูเขำ
ไฟฟูจิเป็ นฉำกหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่ำนสู่ กำรช้อปปิ้ งอย่ำงจุใจกับสิ นค้ำแบรนด์เนมที่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต ” แหล่งรวมสิ นค้ำนำเข้ำ
และสิ นค้ำแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มำกมำยกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้ำล่ำสุ ด อำทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle,
Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋ ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap,

OAT CLUB
คลับสำหรับเพื่อนผูร้ ักกำรเดินทำง
Call 02-578-0237 Fax. 02-578-0238

ค่า

Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนำฬิกำหรู อย่ำง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ
รองเท้ำแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้ำสำหรับคุณหนู Aigle,
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสิ นค้ำอื่นๆ อีกมำกมำย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อั้น
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FUJI PREMIUM HOTEL หรื อเทียบเท่ า
**ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ธรรมชาติ เชื่อว่ าแช่ กนั แล้ วจะทาให้ ผิวพรรณสวยงาม และช่ วยให้ ระบบ
หมุนเวียนโลหิตได้ ดีขึ้น***

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
เช้ า

เที่ยง

ค่า

ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ้ ง ชินจุกุ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยูก่ บั สภำพภูมิอำกำศ)
ซึ่ งเป็ นภูเขำไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีควำมสู งที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น
จำกด้ำนล่ำงสู่ บนยอดปล่องเขำด้วยควำมสู ง 3,776 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮักไค” สระน้ ำที่เกิดจำกฝี มือธรรมชำติ มี
อำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,200 ปี เกิดจำกกำรละลำยของน้ ำบนภูเขำฟูจิ และ
ได้สะสมอยู่ใต้น้ ำเป็ นเวลำนำนกว่ำ 1,000 ปี และน้ ำเหล่ำนี้ เองก็ได้
ผุดขึ้นมำเป็ นบริ เวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ ผิวน้ ำจะเห็นน้ ำที่
ใสสวยงำม ชวนค้นหำสิ่ งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้ องล่ำงยิ่งนัก สถำนที่
แห่งนี้ได้รับคัดเลือกเป็ น1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่น
จำกนั้นนำท่ำน อิสระ ช้ อปปิ้ งย่ านชินจูกุ ย่ำนช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยง
มำก ท่ำนจะได้พบกันสิ นค้ำยี่หอ้ แบรนด์เนม ต่ำงๆ มำกมำย อำทิ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ , นำฬิกำ เครื่ องเล่นเกมส์ ,เสื้ อผ้ำสุ ภำพบุรุษ, สุ ภำพสตรี เสื้ อผ้ำแฟชัน่ สำหรับวัยรุ่ น รองเท้ำ
เครื่ องสำอำงค์ ฯลฯ และให้ท่ำนได้จบั จ่ำยเลือกซื้ อของที่ระลึกอย่ำงจุใจ และเลือกซื้ อสิ นค้ำหลำกหลำยได้
ที่ร้าน ร้ อยเยน
รับประทานอาหารค่า
เข้ าสู่ ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เช้ า

Anywhere Anytime Anyone
oat_clubbkk@hotmail.com

วัดอาซะกุซ่า –ศาลเจ้ าเมจิ –ฮาราจุกุ - ชิบูย่า– นาริตะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนไปกรำบนมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ ที่เก่ำแก่ที่สุดของกรุ งโตเกียว
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ซึ่ งเจ้ำแม่กวนอิม มีขนำดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมี
ควำมประทับใจด้วย โคมไฟกระดำษสี แดง ขนำดใหญ่ที่สุดในโลกมีควำมสู งถึง
4.5 เมตร น้ ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้ำงโคมเป็ นรู ป เทพเจ้ำแห่ งลม และ ฟ้ำผ่ำ
เชื่อว่ำเป็ นเทพเจ้ำผูค้ อยปกปั กรักษำสันติภำพแห่ งโลกนำควำมอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิต
ข้ำวของญี่ปุ่น ถ้ำมีเวลำเชิญเลือกชม – เช่ำวัตถุมงคล เครื่ องรำงของขลังศักดิ์สิทธิ์ ของ
วัดนี้เพื่อเป็ นมงคล จำกนั้นนำทำนเดินทำงสู่ ถนนนาคามิเซะ ที่ท่ำนจะได้ ชม-ช้อป สิ นค้ำของที่ระลึกซึ่ งเป็ น
สิ นค้ำพื้นเมืองญี่ปุ่นมำกมำย รวมทั้งข้ำวของเครื่ องใช้ คุณภำพดี อำทิ ร่ ม หมวก รองเท้ำ กระเป๋ ำ เสื้ อผ้ำ ของที่
ระลึก หรื อท่ำนเลือกที่จะชิม ขนมอร่ อยสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆ จำกนั้นนำท่ำนเข้ำชม “ศาลเจ้ าเมจิ” ศำลเจ้ำเก่ำแก่อนั
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่เคำรพของคนโตเกียว สร้ำงขึ้นโดยจักรพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปี
ใหม่คนโตเกียวนิยมมำขอพรที่ศำลเจ้ำแห่ งนี้ ตั้งอยูใ่ จกลำง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีตน้ ไม้นำนำพรรณถึง 1 แสน
ต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่ำศำลเจ้ำแห่ งนี้ ต้ งั อยูภ่ ำยในป่ ำ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่ำนเที่ยวชมและเลือกซื้ อสิ นค้ำที่ยำ่ น ฮาราจูกุ ซึ่ งเป็ นแหล่งที่เด็กวัยรุ่ นที่นี่ท่ำนจะได้เห็นวัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตัว
ประชันกันอย่ำงหลุดโลก ที่เรี ยกว่ำ Cos Play ย่อมำจำกคำว่ำ Costume Play คนญี่ปุ่นออกมำแต่งตัวเลียนแบบ
กำร์ตูนญี่ปุ่น (ซึ่ งท่ำนจะได้เห็นในวันเสำร์-อำทิตย์เท่ำนั้น) พร้อมให้ท่ำนช้อปปิ้ ง ทำนเครปญี่ปุ่นของแท้รำดด้วย
ไอศรี มหลำกสี สัน โปะหน้ำเพิ่มควำมอร่ อยด้วยสตรอเบอรี่ ลูกโต หรื อผลไม้มำกมำยตกแต่งเพิ่มควำมอร่ อย
ให้กบั เครป และถ่ำยรู ปเก็บภำพบรรยำกำศของวัยรุ่ นญี่ปุ่นในย่ำนนี้ โดยฝั่งตรงข้ำมเป็ นถนนเล็กๆคือ ทาเกชิตะ
สองข้ำงถนนเป็ นร้ำนขำยของสำหรับวัยรุ่ นโดยเฉพำะ มีของให้เลือกซื้ อมำกมำย ทั้งเสื้ อผ้ำมือหนึ่ ง มือสอง
กระเป๋ ำ รองเท้ำ คุณภำพปำนกลำง แต่รำคำถูกและทันสมัยสมใจวัยรุ่ น และถนน โอโมเตะ ซังโดะ จะเหมือน
หลุดมำอีกโลกหนึ่ ง ไม่วำ่ จะเป็ นหลุยส์ วิตตอง ปรำดำ กุชชี ฮำนำเอะ โมริ ยำมำโมโตะ ที่คุณภำพดีเยี่ยม ให้ท่ำน
เลือกซื้ อกันอย่ำงเพลิดเพลิน แล้วท่ำนเดินทำงสู่ “ชิบูย่า” ย่ำนวัยรุ่ นชื่อดังอีกแห่งของมหำนครโตเกียว … ท่ำนจะ
ได้ตื่นตำตื่นใจกับแฟชัน่ ทันสมัยของหนุ่มสำวชำวแดนปลำคิบจำกร้ำนค้ำมำกมำยมำกกว่ำ 100 ร้ำนค้ำ และ “ตึก
109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณ์ของย่ำนนั้น… พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้ อ” สิ นค้ำมำกมำย อำทิ เสื้ อผ้ำ
เครื่ องสำอำง, รองเท้ำ, กระเป๋ ำ และที่ควรพลำดชม “ของเล่ นสาหรับผู้ใหญ่ ” … สำหรับท่ำนที่ชื่นชอบของ
คุณภำพดีรำคำประหยัด ต้องไม่พลำดที่ “ร้ าน 100 เยนลำยหลำยแบบให้ท่ำนได้เลือกสรรกันตำมอัธยำศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า
เข้ าสู่ ที่พกั NARITA EXCEL HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
นาริตะ – วัดนาริตะ - ช๊ อปปิ้ งห้ างอิออน - กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ วัดนาริ ตะ เป็ นวัดที่ มีชื่ อเสี ยงและผูค้ นให้ค วำมเคำรพนับถือ มำ
สักกำระมำกกว่ำ 10 ล้ำนคนต่อปี วัดแห่ งนี้ สร้ำงเสร็ จเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ ปี ค.ศ. 940
จุ ด เด่ น ของวัด นี้ คื อ เทวรู ป ฟุ โ ดเมี ย วโอ ซึ่ งเป็ นเทพระดับ สู ง ของลัท ธิ ชิ น กอน

OAT CLUB
คลับสำหรับเพื่อนผูร้ ักกำรเดินทำง
Call 02-578-0237 Fax. 02-578-0238

เที่ยง
17.15 น.
22.15 น.

Anywhere Anytime Anyone
oat_clubbkk@hotmail.com

แกะสลักถวำยโดย โคโบไดชิ ตำมคำสั่งของจักรพรรดิซำกะจำกนั้นให้ท่ำน อิสระกับย่ านช้ อปปิ้ ง ของเมืองนำริ
ตะ กับห้ำงสรรพสิ นค้ำชื่ อดังห้ำงอิอ อน แหล่งใหญ่รวบรวมสิ นค้ำ หลำกหลำยชนิ ดรอให้ท่ำนเลื อกซื้ อ อำทิ
เสื้ อผ้ำแฟชัน่ นำสมัย กระเป๋ ำ รองเท้ำ เครื่ องสำอำงของที่ระลึก เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
รับประทานอาหารกลางวัน
ได้เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูม.ิ ....โดยสวัสดิภาพ
*********************************

อัตราค่ าบริการ (สาหรับ 25 - 35 ท่ าน)
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2 – 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (ไม่เสริ มเตียง)
พักเดี่ยว จ่ำยเพิ่ม

ท่ำนละ 45,800 บำท
ท่ำนละ 39,800 บำท
ท่ำนละ 5,500 บำท

อัตรำค่ำบริ กำรนี้รวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นหมู่คณะทัศนำจร ไป – กลับ โดยสำยกำรบินไทย ตำมเส้นทำงที่ระบุ
2. ภำษีสนำมบินท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิและปลำยทำงต่ำงประเทศ
3. ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินเรี ยกเก็บเพิ่ม
4. ค่ำโรงแรมที่พกั ตลอดกำรเดินทำง (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)ตำมที่ระบุ
5. ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มตำมรำยกำรที่ระบุ
6. ค่ำยำนพำหนะในระหว่ำงนำเที่ยวทั้งหมดตำมที่ระบุ
7. ค่ำธรรมเนี ยมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
8. ค่ำบริ กำรหัวหน้ำทัวร์ผชู ้ ำนำญเส้นทำงคอยบริ กำรอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
9. ประกันภัยอุบตั ิเหตุ 1,000,000 บำท (ในกรณี เสี ยชีวิต) และ 500,000 บำท (บำดเจ็บแล้วเข้ำรับกำรรักษำ)
10. ค่ำทิปคนขับรถญี่ปุ่น
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 % และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % กรณี ออกใบกำกับภำษี
2. ค่ำธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทำง
3. ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำสำหรับผูไ้ ม่ถือสัญชำติไทย
4. ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว เช่น อำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่ำซักรี ด / ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
5. ค่ำระวำงสัมภำระน้ ำหนักเกินตำมที่สำยกำรบินกำหนด
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หมำยเหตุ
ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อเข้ำประเทศ
ญี่ปุ่น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หนังสื อเดินทำง ต้องมีอำยุใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำง
รำยกำร, ไม่ทำน อำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบิ นเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณี ที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯทำงบริ ษทั ฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินต่ำงๆตำมที่สำยกำรบินอนุมตั ิโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนวันเดือนทำงของท่ำน ในกรณี ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้

