โครงการเรี ยนรู้ และสัมผัสวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่ างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562
สายการบิน

SCOOT AIRLINES

รายละเอียดเที่ยวบิน
วันที่

เที่ยวบิน

เส้ นทาง

เวลา

13 OCT. 19
16 OCT.19

TR 868
XW 101

DMK-NRT
NRT-DMK

00.45-09.05
13.55-18.25

รายละเอียดโปรแกรม
12 OCT 19

DAY 1
13 OCT 19

พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสาร
สายการบิน SCOOT
วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple / 浅草寺) เป็ น
หนึ่งในวัดพุทธชื่อดังของญี่ปนุ่ ที่มีประวัตยิ าวนานและเป็ นวัดที่มีความ
เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว โดยสร้ างเมื่อประมาณปี ค.ศ. 628
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai Village)
เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดยามานะชิ แห่งประเทศ
ญี่ปนุ่ ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ภูเขาไฟฟูจิ
ที่แห่งนี ้ลักษณะเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะ
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ ไฮไลท์ของที่เที่ยวแห่งนีค้ ือในหมูบ่ ้ านมีบอ่
น ้าใสสะอาดรวมกันกว่า 8 บ่อ และยังเป็ นที่กล่าวขานว่า บ่อน ้าใน
หมูบ่ ้ านนี ้เป็ นแหล่งน ้าสะอาดอันศักดิส์ ทิ ธิ์จากภูเขาไฟฟูจิอีกด้ วย

DAY 2

ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว FUJINOEKI
เป็ นตัวแทนของการส่งข้ อความไปถึงทุกคนให้ รับรู้ถึงผลกระทบจากภัย
พิบตั แิ ผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ
ภายในมีห้องจัดแสดงข้ อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้ อง
แสดงภาพแผ่นดินไหวห้ องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้ องจาลอง
แผ่นดินไหว ห้ องอุทกภัย ห้ องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟ
ฟูจิ โซนความรู้ตา่ งๆ และ โซนช้ อปปิ ง้ สินค้ างานฝี มือญี่ปนุ่ ต่างๆ เช่น
มีดแบบดังเดิ
้ ม ผลิตภัณฑ์เครื่ องปัน้ ดินเผา เครื่ องสาอาง และ ของฝาก
อีกมากมาย

14 OCT 19

DAY 3

ภูเขาฟูจิ เป็ นภูเขาที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นภูเขาที่
สวยที่สดุ ในโลก เพราะมีความสูงถึง 3,776 เมตร ตังอยู
้ ร่ ะหว่างจังหวัด
ยะมะนะชิและชิซุโอะกะ และสามารถมองเห็นได้ จากโตเกียวและโยโก
ฮาม่า ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

ย่ านชินจูกุ(Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา
แฟชัน่ นิสต้ า มีสถานีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี ้
ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานีที่คกึ คักที่สดุ ในญี่ปนุ่ ในแต่ละวันมีผ้ คู นจานวนมาก
ถึง 2.5 ล้ านคนที่ใช้ บริการสถานีแห่งนี ้

National Museum of Emerging Science and Innovation
(Miraikan) แห่งนี ้ จะพาคุณไปสัมผัสกับเทคโนโลยีที่ทน
ั สมัยที่สดุ ของ

ญี่ปนุ่ !

15 OCT 19

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เป็ นสวนสนุกหนึ่งของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ ต มี
ขนาดพื ้นที่ 115 เอเคอร์ ตังอยู
้ ่ในที่เมืองอูรายาซุ จังหวัดชิบะ ประเทศ
ญี่ปนุ่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์เป็ นสวนสนุกของดิสนีย์แห่งแรกที่สร้ างขึ ้น
ภายนอกสหรัฐอเมริกาและเป็ นแห่งแรกของทวีปเอเชีย เปิ ดให้ บริการใน
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2526

DAY 4

อิออนมอลล์ (Aeon Narita Mall) ตังอยู
้ ่ใกล้ ๆกับสนามบินนานาชาติ
นาริตะ (Narita International Airport / ตัวย่อ: NRT) ด้ วยความที่
ใกล้ กบั สนามบินหลักนี่เองล่ะค่ะที่ทาให้ กลายมาเป็ นขวัญใจของเหล่า
นักท่องเที่ยวอย่างมาก เรี ยกได้ วา่ ขาดเหลืออะไรสามารถแวะมาซื ้อที่ได้
ก่อนเชียวค่ะ ที่นี่นนของมี
ั้
ให้ เลือกเยอะเลยนะคะโดยมีร้านค้ าต่างๆมาก
ถึง 150 ร้ าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญี่ปนุ่

16 OCT 19

DAY 5

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ(Naritasan Shinshoji Temple) ตังอยู
้ ่ที่เมือง
นาริตะ(Narita) ภายในจังหวัดชิบะ(Chiba) ที่ดีงามที่สดุ ก็ตรงตังอยู
้ ่ไม่
ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะนี่แหล่ะค่ะ ที่นี่นบั ว่ามีความเก่าแก่
และมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะเลยล่ะค่ะ วัดแห่งนี ้เป็ นวัดของ
ศาสนาพุทธที่มีขนาดใหญ่เอาเรื่ อง ถูกสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ค.ศ.940 ภายใน
วัดมีอาคารที่หลากหลายตังอยู
้ ่ในบริเวณที่กว้ างขวาง เช่น ห้ องโถงหลัก
เจดีย์ 3 ชัน้
ออกเดินทางจากสนามบินนาริ ตะ โดยสายการบิน SCOOT

โรงแรมที่พัก
1. JIRAGON NO FUJI NO YAKATA
2. APA HOTEL & RESORT TOKYO BAY MAKUHARI
3. THE HIDISSTAR HOTEL NARITA

เมนูอาหารพิเศษ
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์

เงื่อนไขการชาระเงิน
ราคา 35,900 บาท
ชาระงวดที่ 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

จานวน 25,900 บาท

ชาระงวดที่ 2 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

จานวน 10,000 บาท

วิธีการชาระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า
บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายพินิจ เรืองวงศ์

เบอร์ บญ
ั ชี 884-0-08366-9

**โอนแล้ วกรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้ อมระบุชื่อ -นามสกุล ระดับชันของนั
้
กเรี ยน**

