
#11872 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน สวนดอกไมฮานะโนะมิ
ยาโกะ ชมเทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถายรูปโตเกียวสกายทรี โกเท็มบะแฟคทอรี่เอาท
เลท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิธีชงชา หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว วัดนาริตะซัง โอโมเตะ
ซังโดะนาริตะ ชอปปงโอไดบะไดเวอรซิตี้ อิออนมอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนาริตะ   
NARITA KIKUSUI
HOTEL หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

2 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี -
สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - ออนเซน   

Fujisan Resort
Hotel หรือระดับ
เดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญ่ีป ุน - เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร - ทุงดอก
ลาเวนเดอร - หมูบานเยอรมัน   

TENDER VILLA
KUJUKURI หรือ
เทียบเทา

4 วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี
โตเกียว พลาซา - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ    -

5 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 ฿20,888 ฿20,888 ฿20,888 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนาริตะ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเปา 20
กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

 กิจกรรม เชา

07.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

10.45 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ606 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ค่ํา

19.40 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูท่ีพัก (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนาริตะ คํ่า

 NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



วันท่ี 2 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ -
โตเกียวสกายทรี - สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ - โกเท็มบะพรีเม่ียม
เอาทเล็ต - ออนเซน

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และได
รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5
เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี

ภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยู
ดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา ประตูฟาคํารณ

ภายในวัดยังมีถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของราน
คาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือ
เป็นของฝากของท่ีระลึก

ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโต
เกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง
634 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท่ีเรียกไดวางดงามท่ีสุดแหงหน่ึง
อยูใกลๆ กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีดอกไมหลายพันธุ ท่ีปลูกไวใหนักทองเท่ียวไดเดินทางมาชมตลอดท้ังปี
ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวนั้นยังมีดอกไมท่ีถูกปลูกไวในโดมขนาดใหญ เพ่ือท่ีวาหากวันใดท่ีมีฝนตก ยังสามารถสัมผัส
ความงามของดอกไมในรมได การชมดอกไมขึ้นอยูกับชวงเวลาและสภาพอากาศ

ไฮไลท!!! น้ําตกเมียวจิน น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหัน และมุมถายรูป ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ทานสามารถเขาชมดอกไมไดตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทาง
สวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไมบาน วาชวงไหนมีดอกไมอะไร ใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ

เดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท (Gotemba Outlet) ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมท่ีแหลงรวม
สินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมาย กระเปาไฮไซ ดูเครื่องประดับ นาฬิกาหรู รองเทาแฟชั่น และสินคาอ่ืนๆ
อีกมากมาย

ไดเวลานําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

พัก Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

 บาย

เป็นสวนดอกไมท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดแหงหน่ึง สามารถถายรูปคูกับดอกไมในทุงกวาง
พรอมกับภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังชวงเวลาตั้งแตปลายฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวงเต็ม
ไปดวยสีสันของดอกไมนานาพันธุ มีเรือนกระจกท่ีเรียกวา “โดมดอกไม” พรมดอกไมแตม
สีสันใหเชิงภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมบนเนินสูง มีดอกไมนานาพันธุผลัดเปล่ียนกันมา
ประดับวิวภูเขา ไฟฟูจิตามฤดูกาล เชนชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิป,ชวงฤดูรอนมีดอก
ทานตะวัน,ชวงฤดูใบไมรวงมีดอกบานชื่น

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - เทศกาลสมุนไพรและทุงดอก
ลาเวนเดอร - ทุงดอกลาเวนเดอร - หมูบานเยอรมัน

ท่ีโตเกียวสกายทรี ไมรวมคาขึ้น

ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกปอปป้ี,แคลิฟอรเนีย
ปอปป้ี, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นตน

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ี
รูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยัง
เป็นจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีป ุนตลอดทุกฤดูกาล

นําทานขึ้นสู ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด) ท่ีทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับ
ใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น
อยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปิดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุงดอกไมสี
มวง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยท่ีเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็มทองทุงกวาง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและ
ทะเลสาบสีน้ําเงินเขมตัดกันพอดีกับทุงลาเวนเดอรสีมวงเขมสวยงาม

ไฮไลท!!!งานเทศกาลประจําเมืองอยาง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิด ท่ีถือเป็นของขึ้นชื่อประจําเมือง ภายในงานเทศกาล
จะมีบูธจําหนายผลิตภัณฑมากมายท่ีทําจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ใหไดชิมกันอยางเต็มท่ี อิสระใหทานไดสัมผัส
และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกลาเวนเดอรขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German Village) ตั้งอยูในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณ
ขนาดใหญ ท่ีหมูบานเยอรมันแหงโตเกียวนั้นมีท้ังเครื่องเลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวามาก โซนประสบการณธรรมชาติ เกม
กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ตางๆ เป็นสไตลหมูบานท่ีจําลองเอาบรรยากาศของทองทุงใน
เยอรมนี ท่ีมีทุงดอกไมไว

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 4

ท่ีฟูจิชั้น 5 ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ภูเขาไฟฟูจิ

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร

ทุงดอกลาเวนเดอร

หมูบานเยอรมัน

 บาย

เทศกาลสมุนไพรและทุงดอกลาเวนเดอร (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุง
ดอกไมสีมวง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยท่ีเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอรเต็ม
ทองทุงกวาง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ําเงินเขมตัดกันพอดีกับทุง
ลาเวนเดอรสีมวงเขมสวยงาม!!! ไฮไลทของงานเทศกาลประจําเมืองอยาง งานเทศกาล
สมุนไพรหลากชนิดท่ีถือเป็นของขึ้นชื่อประจําเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจําหนาย
ผลิตภัณฑมากมายท่ีทําจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ใหไดชิมกันอยางเต็ม
ท่ี นอกจากน้ี ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจงดวย

ทุงดอกลาเวนเดอร (Lavenders) บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนท่ีดึงดูดใหนัก
ทองเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถายรูปเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม สามารถชมความงาม
และสัมผัสกล่ินหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง ซ่ึงโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอร
จะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

เป็น สวนดอกไม/พฤกษชาติในญ่ีป ุน ท่ีออกแบบมาสไตลเยอรมัน เหมาะสําหรับ
ครอบครัว เพราะมีบรรยากาศท่ีสวยงามทางธรรมชาติ และในหนาหนาวตอนกลางคืน ท่ีน่ี
จะมีการเปิดไฟประดับท่ีสวยงาม

 คํ่า  TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทา



วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - โอไดบะ -
ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว - อิออน
นาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในปี 940 ตั้ง
อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3
ชั้นสไตล Tahoto มีชื่อวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

เสนทางท่ีนํามาสูวัดนาริตะซังคือ ถนนชอปป้ิงโอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดวยรานคาตางๆ เชน รานจําหนายสินคางานฝีมือด้ังเดิม รานอาหาร และ
รานของท่ีระลึก ซ่ึงเปิดบริการใหแกนักทองเท่ียวมานานหลายศตวรรษ

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการ
ปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในชวงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคง
ความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสีเขียว

ท่ีน่ีมี ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของ
หางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณ
หางไดเวอรซิตี้

นําทานชอปป้ิงตอท่ี อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้ง
อยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ

20.55 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ607 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง**

วัดนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

่ ่ ่

ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ
ช็องเซลีเซแหงโตเกียว หน่ึงในถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมซ่ึงถูกเติมแตงดวยรานคาตางๆ
มากมาย ถนนเสนน้ียังเชื่อมตอไปยังศาลเจาเมจิ,ยานฮาราจูกุและรวมไปถึงตรอกทาเคชิ
ตะไดอีกดวย เป็นชื่อของถนน สถานีรถไฟ และยานการคาแฟชั่นในเขตมินะโตะและชิบุ
ยะ กรุงโตเกียว ใกลกับสถานีรถไฟฮะระจุกุ ถนนทะเคะชิตะ ในอดีตถนนสายน้ีสรางขึ้น
มาเพ่ือเป็นเสนทางเดินทางไปศาลเจาเมจิซ่ึงสรางถวายแดจักรพรรดิไทโช ปัจจุบันโอะโมะ
เตะซันโดเป็นถนนสายสําคัญท่ีสองขางทางเรียงรายไปดวยรานคาแฟชั่นชื่อดังจากทุกมุม
โลก เชน หลุยส วิตตอง ปราดา ทอด'ส ดิออร กุชชี่ แก็ป บอด้ีชอป และซารา ซ่ึงเปรียบเส
มือนถนนช็องเซลีเซแหงโตเกียว

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

อิออนนาริตะ

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนาริตะ คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

01.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 



อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 7,900  บาท

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป

่ ๋ ่ ๋



สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรท้ังหมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ
 


